PAL N+F
LINITHERM PAL N+F
– system izolacyjny na krokwie z mocnymi kraw´dziami
do szybkiego monta˝u przy niewielkiej iloÊci przyci´ç.

Spadki dachu
od 20°.

Inteligentny profil kraw´dzi
to oszcz´dnoÊç
materia∏u i czasu.

Wspania∏e
wspó∏czynniki izolacji
λD = 0,024 W/(mK).
Ze zintegrowanà
izolacjà paroszczelnà.
Hermetyczna i wiatroszczelna izolacja.
Nie powodujàce
oÊlepieƒ specjalne
lakierowanie.
Podsufitka.
Ochrona przed
goràcem w lecie.
Ochrona przed
smogiem elektrycznym.
Uk∏adanie prawie
bez docinania.
Nadrukowany raster
do szybkiej obróbki.
Mo˝liwe
do obustronnego
stosowania.
BezpoÊrednio
na krokwiach
lub na deskowaniu.
Wielkopowierzchniowa,
ciàg∏a izolacja cieplna.
Biologicznie
pozytywne: Pianka
twarda PUR/PIR
bez FCKW, HFCKW,
formaldehydu
i w∏ókien.
Dodatni bilans
ekologiczny.

LINITHERM PAL N+F na krokwiach,
p∏ytach gipsowo-kartonowych lub deskowaniu drewnianym pod krokwiami

LINITHERM PAL N+F
na deskowaniu drewnianym

LINITHERM PAL N+F
na krokwiach

SYSTEMY IZOLACYJNE LINITHERM PAL N+F
szczelne, por´czne i ∏atwe do uk∏adania.

LINITHERM PAL N+F
Elementy izolacyjne mo˝na
uk∏adaç obustronnie.
Oznacza to oszcz´dnoÊç
materia∏u i czasu!

LINITHERM PAL N+F

Rdzeƒ izolacyjny:

Pianka twarda PUR/PIR wg DIN EN 13165, Klasa materia∏u B2,
PUR 024 DAD, obustronnie z folià aluminiowà = ochrona paroszczelna
dooko∏a po∏àczenie zaciskowe N+F,
wzd∏u˝ dodatkowo ∏àczenie wtykowe N+F przy 6 cm nak∏adaniu si´
Do izolacji po∏àczenia w´˝szego boku nale˝y u˝yç listwy do spoin
1050 x 30 mm
PUR - EN 13165 - T2 - DS(TH)9 - CS(10\Y)100
3000 mm x 1000 mm (= wymiar obliczeniowy)

Uwaga:

Königshofen
Schortentalstraße 24
07613 Heideland b.
Eisenberg/Th.
Telefon + 49 (0) 366 91/722-0
Fax
+ 49 (0) 366 91/722-20
Info@Linitherm.com
www.Linitherm.com

Woko∏o p∏yty
po∏àczenie
zaciskowe
pióro+wpust z
dokatkowym
wzd∏u˝nym
po∏àczeniem
wtykowym N+F z
6 cm zak∏adem.

Dane techniczne
¸àczenie kraw´dzi:

Bauelemente GmbH
F. J. Linzmeier
Industriestraße 21
88499 Riedlingen
Telefon + 49 (0) 73 71/18 06-0
Fax
+ 49 (0) 73 71/18 06-96

Dzi´ki specjalnie wykonanemu
dooko∏a po∏àczeniu zaciskowemu
N+F oraz dodatkowemu wzd∏u˝nemu po∏àczeniu wtykowemu N+F
ka˝dy u∏o˝ony element oznacza
natychmiastowe przykrycie bez
mostków cieplnych, hermetyczne
i nie przepuszczajàce wiatru (styk
poprzeczny nale˝y zakleiç taÊmà
do spoin). Tak˝e przy urozmaiconych kszta∏tach dachu mocne profile kraw´dziowe zapewniajà
efektywne i ekonomiczne
u∏o˝enie. Odcinane
fragmenty, które powstajà przy lukarnach
i koszach dachowych,
mo˝na obróciç
i ponownie u˝yç.

Oznaczenie wed∏ug EN:
Rozmiary powierzchni kryjàcej:
GruboÊç mm
element

80
100
120
140
160

λD W/(mK)
PUR/PIR

wartoÊç U [W/(m2K)]
PUR/PIR

wartoÊç U*
[W/(m2K)]

wartoÊç R
[m2K/W]

0,024
0,024
0,024
0,024
0,024

0,28
0,23
0,19
0,17
0,15

0,26
0,21
0,18
0,16
0,14

3,33
4,17
5,00
5,83
6,67

Inne gruboÊci po z∏o˝eniu zapytania.
* w po∏àczeniu z drewnianym deskowaniem pod krokwiami

Wasz specjalistyczny sprzedawca

BE/P/PALçN+F/PL/SD 11/05 Zmiany zastrze˝one

Szczególna
∏atwoÊç uk∏adania
i ma∏e iloÊci Êcinków.

LINITHERM PAL N+F sà z obu
stron podklejone lakierowanà folià
aluminiowà – nie oÊlepiajàcà
i odpornà na rozdarcie. Stanowi
ona izolacj´ paroszczelnà
i odbija ciep∏o promieniowania
s∏onecznego. Doskona∏y materia∏
izolacyjny, jakim jest twarda pianka
PUR/PIR, zapewnia doskona∏à izolacj´ cieplnà nie tylko zimà. Tak˝e
latem dzi´ki izolacji upa∏ zostaje
na zewnàtrz. W ten sposób przez
ca∏y rok, tak˝e bezpoÊrednio pod
dachem, panuje przyjemny klimat
pokojowy.

