
Az alábbi domumentum a Pannon Épít!m"hely Kft. oldaláról, a www.pannonmuhely.hu oldalról került
letöltésre.

A Pannon Épít!m"hely Kft. célkit"zése, hogy támogatást nyújtson költségmegtakarítást eredményez!
energetikai beruházásokhoz, ehhez számos további információt találhat a www.pannonmuhely.hu oldalon.

Teljeskör" szolgáltatást nyújtunk társasházak és családi házak építése,
valamint kereskedelmi ingatlanok kivitelezése során. Megrendel!ink igénye
szerint vállaljuk ezen ingatlanok szerkezetkész vagy kulcsrakész állapotú
építését.

Célkit"zésünk, hogy Megrendel!ink részére - a modern kor igényeinek
megfelel! - korszer" épít!anyagokból energiatakarékos épületek
gazdaságos kivitelezését biztosítsuk, optimális esetben energiahatékonysági
tanácsaink alapján. Generálkivitelez!i tevékenységünk során a családi házak,
társasházak építése energiatakarékos épít!anyagok felhasználásával és
korszer" technológiák alkalmazásával történik.

A házépítés kalkulátor használatával online árkalkulációt készíthet a tervezett
családi ház vagy társasház becsült építési költségeire.

Komplex energetikai tanácsadással állunk vállalati, egyházi, önkormányzati és
magán ügyfeleink részére, melynek keretében részletes m"szaki felmérésen
alapuló energetikai koncepciót és energetikai tanúsítványt készítünk.

Munkánk során az üzemeltetés minden olyan területét vizsgáljuk, ami energia
megtakarítást eredményezhet: építészet, gépészet, villany, víz,
energiabeszerzés és az emberi tényez!. Energiatakarékosságot
eredményez! javaslataink esetében beruházási költség, éves megtakarítás és
megtérülés számítással támogatjuk az optimális tulajdonosi döntés
meghozatalát, így Ön valóban a legkedvez!bb energetikai beruházást
valósíthatja meg.

Energia kontroll rendszerünk megtakarítást biztosít az adatok
elemezhet!ségével és az állandó tulajdonosi jelenlét megteremtésével.
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Az AUSTROTHERM EXPERT hôszigetelô lemez az MSZ EN 
13163 szabványnak megfelelô expandált, formahabosított 
polisztirol hôszigetelô elem, amely különösen alacsony víz-
felvétele és nagy nyomószilárdsága révén alkalmas talajjal 
érintkezô épületszerkezet – talajon fekvô padló, pincefal 
– külsô oldali hôszigetelésére. 

Az elemek lépcsôs élképzésûek, így az átmenô hézagok okozta 
hôhíd nem alakul ki. A felületi mintázat elôsegíti a ragasztó meg-
tapadását. A hôszigetelô anyag freonmentes, így használatával 
nem károsodik az ózonréteg. Szabványos jelölés: 
EPS - EN 13163 - T2 - L2 - W2 - S2 - P4 - BS 250 - CS( 10)200 
- DS(N)2 - DLT(2)5 - TR200 - WL(T)2 - WD(V)5.

Alkalmazás 

Az AUSTROTHERM EXPERT alkalmazását az MSZ 7573 
számú szabvány szabályozza. A táblák pincefal, talajjal köz-
vetlenül érintkezô padlók nedvesség elleni szigeteléssel nem 
védett hôszigetelôanyagaként alkalmazhatók. Nagy szilárdsá-
gú hôszigetelô anyagként az expandált polisztirolhabok szoká-
sos alkalmazási területein is felhasználható. 

Tervezés

Az EXPERT hôszigetelô lemezt a pincefal külsô oldalán kell elhe-
lyezni, ahol a vízszigetelés mechanikai védelmét is ellátja, és a 
hôszigetelés további védelmet nem igényel. Ezáltal a költséges és 
nagy élômunka igényû szigetelés védô falazat építése elhagyható, 
miközben a szerkezet hôszigetelô képessége jelentôsen javul.
A pincefal hôszigetelését minden esetben tovább kell vezetni a 
lábazaton, hogy a földbôl kilépô szerkezetek hôszigetelése is meg-
oldott legyen. Erre a célra a bordázottabb felületû EXPERT FIX 
lemezeket kell alkalmazni, amire a homlokzati hôszigetelô rend-
szer elemeit (ragasztó, háló, vékonyvakolat vagy lábazati vakolat) 
kell felhordani, illetve kô, mûkô burkolattal kell ellátni.
A padló hôszigeteléseként alkalmazott AUSTROTHERM EXPERT 
lemezek a talajnedvesség elleni védelem síkja alatt, közvetlenül a 
tömörített kavicságyra fektethetôk. Az aljzatbeton alá nem szüksé-
ges technológiai szigetelést elhelyezni. 
Az AUSTROTHERM EXPERT elemek talajvíznyomásnak kitett 
helyeken nem építhetôk be. Réteg- és torlaszvíz esetén a dréne-
zésrôl gondoskodni kell. Fûtött pinceterek térelhatároló szerkeze-
teinél a hôátbocsátási tényezô ajánlott értéke 0,51 W/m2K. 

Kivitelezés 

A hôszigetelés egy rétegben készül, a lépcsôs szélkiképzésû táblák 
hôhídmentesen csatlakoznak. Az AUSTROTHERM EXPERT táblák 
közti hézagok zártak legyenek.

A pincefal AUSTROTHERM EXPERT hôszigetelése szintén egy 
rétegben készüljön, úgy, hogy a lépcsôs toldás befelé, a fal felé, emel-
kedô átfedésû legyen. A hôszigetelést oldószermentes - a vízszigete-
lés anyagát sem károsító – ragasztóval (pl. + 5 ºC felett Murexin 2K 
Standard, - 5 ºC felett Murexin Winter 2K) lehet addig rögzíteni, amíg 
a rétegesen visszatöltés a táblákat véglegesen megfogja. A pincefal 
melletti teret laza szerkezetû homokos kaviccsal kell feltölteni. 

Táblaméret, csomagolás:

Hosszúság x szélesség: 1265 x 615 mm

Hasznos felület: 0,75 m!/tábla

Vastagság: mm 30 40 50 60 70 80 100 120 140

Mennyiség: db/csomag 16 12 10 8 7 6 5 4 3

Mennyiség: m!/csomag 12 9 7,5 6 5,25 4,5 3,75 3 2,25

A termék polietilén fóliába csomagolva kerül forgalomba.

Mûszaki adatok:

Nyomófeszültség (10%):  200 kPa

Hôvezetési tényezô (közölt érték): 0,035 W/(m·K)

Hôvezetési tényezô (tervezési érték): 0,035 W/(m·K)

Páradiffúziós ellenállási szám: 40-100

Méretállandóság normál klímán: 2 %

Alakváltozás adott nyomáson és hômérsékleten:  5%

Hosszú idejû vízfelvétel:  2 tért. %  

Páradiffúziós vízfelvétel:  5 tért. %  


