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 ביצועים מעולים
 .נההתקל תוחסכוני המהירוהיא  תחתיות ביסוסבידוד ל היעילו הא עמידיה®NUDURA  של רצפהה טכנולוגיית

  

 התקנה קלה ומהירה וכן פעריםו קבה המבטיחה העדר חריציםנ-ים ותקינות של זכרייחודי לוחות משתלבים 

 החתוכים בכבללמוצרים  כתהמשוי סדקים והתפוררות ים היכולים לעמוד בפניעמיד יםיצוק תגיליונו 

 לביצועי בידוד תחתיות ביסוס תמורה מעולה. 

  אינם מכילים את החומרים המזיקים בפוטנציהCFC  אוHCFC. 

 לעבודה יםבטוח. 

 011% למחזורים ניתנ. 
  

 .הגרגרי על מנת לשים את הלוחותהבסיס יישר את  0
  

את הפנל  למטה על מנת לקבל נמצאחלק המשתלב עם ה פנלוודא כי הסוף של ה, מעלהכלפי תוויות העם , הקיראת הלוחות אל מול  ןהתק 2

 .הבא
  

 .תוויות כדי לשמור על התבניתהשל  כיווןבהשתמש , נוצר דפוסהשלאחר  3

  

הפאנל מן השורה שאריות חתוך ה עם יהשורה השני התקנתמושג בקלות על ידי  זה(. מ"מ 001) 2'את התפרים של  ןלסדר לסירוגיומלץ מ 4

 .העדר בזבוז מוחלט של חומרכמעט לשיטה זו תגרום  .הראשונה
  

 הזמנהאריזה ו
  
  EPS 3סוג  -ו EPS 2סוג  —זמינים  ®NUDURA  רצפה טכנולוגייתשל  קוויםשתי -
 (.מ"מ 04) 2 082" או, (מ"מ /4) 0 /78", (מ"מ 32) 0 ¼"  בעובי זמין-
 .ספציפיות צפיפות גבוהה יותר כדי לעמוד בדרישות עבודהבשיוצרו  ,אישיתבהתאמה גם  ®NUDURA  רצפה ניתן לייצר את טכנולוגיית -
 חבילה8כמות  עובי  אריזה -

 (בלבד 2סוג ) 00  (מ"מ 32)   0 ¼"
 (8חבילה 8כמות 3סוג ) 00     (מ"מ /4) 0 /78"
 (5חבילה 8כמות 3סוג )   /  (מ"מ 04) 2 082"

  

 נתונים טכניים
  
  

 ת בדיקהשיט יצוק EPS תכונות פיזיקליות של בידוד

ASTM 
             דרישות

ULC 5701-05 

 (2סוג )

   רצפה טכנולוגיית

NUDURA®          

 2 סוג

          דרישות

ULC 5701-05 

 (3סוג )

  רצפה טכנולוגיית

NUDURA®           

 3 סוג
         (וביע" 0)ת תרמיההתנגדות 

hr.ft2.°F/BTU (m2. ° K/w)  
C-518 4.1: מינימלית 

 (1.71: מינימלית)
4.05             

(0.708) 
 4.21: מינימלית

 (1.74: מינימלית)
4.20                

(0.74) 
              חדירות אדי מים

(ng/Pa.s.m2) 
E-96 3.3: מקסימום 

 (211: מקסימום)
           0.60             

(35) 
 2.23: מקסימום

 (031: מקסימום)
1.24                

(71.3) 
 0.16 0.3: מקסימום 1.0 0.3: מקסימום D-2126 % יציבות ממדית

                 לכפיפה חוזק                   

           PSI (kPa) 
C-203 33: מינימלית 

 (241: מינימלית)
84                   

(575) 
 43.6 : מינימלית

 (311: מינימלית)
77                   

(529) 
 0.12 2.1: מקסימום 1.8 4.1: מקסימום D-2842 % ספיגת מים 
                    דחיסהלחוזק                  

PSI (kPa) 
D-1621 00: מליתמיני 

 (001: מינימלית)
           19        

(131) 
 21: מינימלית

 (041: מינימלית)
35                   

(248) 
 24 24: מינימלית 41 24: מינימלית D-2863 %חמצן ל ואינדיקציה לגב

 


