Ανθεκτικό στην πίεση και την υγρασία

Austrotherm XPS®
Οι θερμομονωτικές πλάκες Austrotherm XPS® βοηθούν για την μακροχρόνια μείωση
των ενεργειακών δαπανών και είναι η πιο κατάλληλη επιλογή για τόπους που εκτίθενται
σε ακραίες φορτώσεις και υγρασία – στο θεμέλιο, τα τοιχώματα του υπογείου και στην
περιοχή της εξοχής τοίχου, σε επίπεδες οροφές και σε υγρούς χώρους. Για περιοχές που
οι απαιτήσεις είναι ακόμα υψηλότερες ως π.χ. για τη μόνωση της πλάκας υποβάθρου, η
Austrotherm προσφέρει εκτός από παραδοσιακό XPS® TOP 30 και υλικά με μεγαλύτερη
ανθεκτικότητα – Austrotherm XPS® TOP 50 και XPS® TOP 70.
Πλεονεκτήματα
 Άριστη θερμομόνωση
 Άριστα χαρακτηριστικά αντοχής
 Κλειστή κυτταρική δομή
 Άφλεκτη μονωτική πλάκα
 Ανθεκτικότητα σε γήρανση
 Άριστες περιβαλλοντικές επιδόσεις
 Εύκολη επεξεργασία και συναρμολόγηση
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Πίστες αεροδρομίων,
διάδρομοι τροχοπέδησης

Ψυκτικές αποθήκες
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Παγοδρόμια
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Κατασκευή δρόμων
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Σιδηροδρομικές κατασκευές
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Βιομηχανικά κτίρια
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Αθλητικές αίθουσες
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ΆΛΛΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
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Κάτω από τους δοκούς
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Πάνω από τους δοκούς
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ΡΙΧΤΗ ΣΤΕΓΗ
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Διπλή στέγη
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Μετασκευή στέγης
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Πράσινη στέγη
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Austrotherm XPS® TOP P

Στέγη – πάρκινγκ

Austrotherm XPS TOP 70
®
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Στέγη – ταράτσα
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Στέγη καλυμμένη με χαλίκι
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Τοίχος σάντουιτς
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Θερμογέφυρες
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Εξοχή τοίχου

Βιομηχανικά δάπεδα
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Τοίχος υπογείου εσωτερικός

Υγροί χώροι
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Austrotherm XPS® TOP 50

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΣ

Πάνω από την πλάκα θεμελίου

Austrotherm XPS® TOP 30

ΔΑΠΕΔΟ

Υπό την πλάκα θεμελίου

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ
AUSTROTHERM XPS®

Τοίχος υπογείου εξωτερικός

Τέλεια μόνωση χωρίς θερμογέφυρες
Για να αποφευχθούν η εμφάνιση θερμογεφυρών και
βλαβών στη δομή του κτιρίου όλη ε επιφάνεια της πλάκας
θεμελίωσης πρέπει καλυφθούν με Austrotherm XPS® TOP
50 ή Austrotherm Austrotherm XPS® TOP 70. Έτσι ολόκληρο
το κτίριο θα σταθεί σταθερά πάνω στη μόνωση από XPS®!
Αν μαζί μ’ αυτό απομονωθούν τα εξωτερικά τοιχώματα των
δωματίων του υπόγειου όλο το υπόγειο θα προστατεύεται
από ένα μονωτικό στρώμα που θα κάνει τα δωμάτια
κατοικήσιμα όλο το χρόνο.

ΕΠΙΠΕΔΗ ΣΤΕΓΗ

Το καλά μονωμένο θεμέλιο
Οι απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων γίνονται
όλο και μεγαλύτερες. Αυτό φαίνεται από τις τιμές αναφοράς
του συντελεστή μεταφοράς θερμότητας στους κανονισμούς
που αφορούν στις διάφορες περιβάλλουσες δομές και
στοιχεία. Οι τιμές για τοίχους και πλάκες δαπέδου που
συνορεύουν με τη γη ολοένα και περισσότερο πλησιάζουν
στις τιμές για εξωτερικούς τοίχους U(k) = 0,35 έως 0,40
W/m2K. Εξ αιτίας του κινδύνου εμφάνισης πολλαπλών
θερμογεφυρών σ’αυτές τις περιοχές συνιστάται η
χρησιμοποίηση ευνοϊκότερης μόνωσης από Austrotherm
XPS® TOP, καθώς και να τοποθετηθεί αρκετά παχύ μονωτικό
στρώμα (σε οικίες χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης το
πάχος του πρέπει να είναι τουλάχιστον 180 mm). Για να
αποφευχθεί ο κίνδυνος καθίζησης και οι μεταγενέστερες
ρωγμές του κτιρίου, συνιστάται η χρήση του Austrotherm
XPS® TOP 50 ή του Austrotherm XPS® TOP 70.

Το υλικό Austrotherm XPS® TOP ικανοποιεί τις
υψηλότερες απαιτήσεις
Τα σύγχρονα κτήρια γίνονται όλο και μεγαλύτερα και βαρύτερα,
αντίστοιχα και η πίεση επί του μονωτικού στρώματος κάτω
από την πλάκα του θεμελίου αυξάνεται σημαντικά. Στις
περιπτώσεις αυτές οι οικοδόμοι μπορούν να βασίζονται στο
Austrotherm XPS® TOP 50 και στο Austrotherm XPS® TOP
70, τα οποία αντέχουν και στις πιο ακραίες συνθήκες. Αυτό
το κάνει εξαιρετικά κατάλληλο μονωτικό υλικό ακόμα και για
πάρκινγκ, αεροδρόμια και παγοδρόμια.
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Austrotherm XPS®

τεχνικά δεδομένα
Πρότυπο

Μονάδα
μέτρησης

ÖNORM B 6000

—

XPS

XPS

XPS

XPS

ÖNORM EN 13164

W/(mK)

3 – 6 cm: 0,035
8 – 12 cm: 0,036
14 – 22 cm: 0,038

2 – 6 cm: 0,035
8 – 12 cm: 0,036
14 – 20 cm: 0,038

2 – 6 cm: 0,035
8 – 12 cm: 0,036
14 – 20 cm: 0,038

2 – 6 cm: 0,035
8 – 12 cm: 0,036
14 – 20 cm: 0,038

—

—

IMS Beograd
FIW München

IMS Beograd
FIW München

IMS Beograd
FIW München

IMS Beograd
FIW München

Επιφάνεια

—

—

λεία

λεία

λεία

ανάγλυφη

Μορφή της γωνίας

—

—

GK, SF3)

GK, SF3)

GK, SF3)

GK, SF3)

Διαστάσεις: Μήκος:
Πλάτος:
Πάχος:

ÖNORM EN 822
ÖNORM EN 822
ÖNORM EN 822

mm
mm
mm

1250/12651)
600/6151)
20 - 2202)

1250/12651)
600/6151)
40 - 2002)

1250/12651)
600/6151)
40 - 2002)

1250/12651)
600/6151)
20 - 2002)

Ογκώδης πυκνότητα

ÖNORM EN 1602

kg/m3

30

34

39

30

Αντοχή σε συμπίεση

ÖNORM EN 826
ÖNORM B 6000

—
kPa

CS(10\Y)300
≥ 3004)

CS(10\Y)500
≥ 500

CS(10\Y)700
≥ 700

CS(10\Y)300
≥ 3005)

Σύρσιμο από φόρτωση
(μετά από 50 χρόνια < 2%)
Επιτρεπτή μακροχρόνια ένταση σε πίεση

ÖNORM EN 1606

—
kPa

CC(2/1,5/50)130
1306)

CC(2/1,5/50)180
180

CC(2/1,5/50)250
250

—
—

ÖNORM EN 826

kPa

12000

20000

25000

12000

ÖNORM EN ISO 4590

%

≥ 95

≥ 95

≥ 95

≥ 95

—
ÖNORM EN 12088

Vol-%
—

0
WD(V)37)

0
WD(V)37)

0
WD(V)37)

0
WD(V)58)

Οριακή θερμοκρασία εφαρμογής

—

°C

70

70

70

70

Γραμμικός συντελεστής θερμικής διαστολής

—

mm/mK

0,07

ÖNORM EN 12099

—

ÖNORM EN 13501-1

—

Χαρακτηριστικά
Είδος προϊόντος
Θερμική αγωγιμότητα

Εξωτερική επίβλεψη

Μέτρο ελαστικότητας
Κλειστότητα της κυτταρικής δομής
Απορρόφηση ύδατος: μέσω τριχοειδικής
διάχυσης

Αντοχή σε κυκλική ψύξη-απόψυξη
Αντίδραση στη φωτιά

Austrotherm
XPS® TOP 30

FTCD: 1
E

Austrotherm
XPS® TOP 50

0,07
10)

Austrotherm
XPS® TOP 70

Austrotherm
XPS® TOP P

0,07

FTCD: 1

10)

E

0,07

FTCD: 1

FTCD: 29)

10)

E

E

GK - ίσια άκρη, SF – κλιμακωτή άκρη
Οι πλάκες με ίσια γωνία έχουν διαστάσεις 1250 x 600 χιλιοστά, ενώ οι πλάκες με κλιμακωτή άκρη - έχουν διαστάσεις 1265 x 615 χιλιοστά.
Οι πλάκες με πάχος έως 120 χιλιοστά κατασκευάζονται στο εργοστάσιο στην πόλη Νις, Σερβία, ενώ οι πλάκες με μεγαλύτερο πάχος
(έως 200 χιλιοστά) κατασκευάζονται στο εργοστάσιο της πόλης Πούρμπαχ, Αυστρία.
3)
Οι πλάκες με κλιμακωτή άκρη κατασκευάζονται με πάχος ≥ 30 χιλιοστά.
4)
Η αναφερθείσα αντοχή σε φόρτωση ισχύει για πάχη ≥ 30 χιλιοστά. Σε πλάκες με πάχος 20 χιλιοστά, η αντοχή σε φόρτωση είναι ≥ 200
[CS(10/Y) 200].
5)
Ισχύει για πάχη ≥ 50 χιλιοστά
6)
Ισχύει μόνο για πλάκες με πάχος ≥ 30 χιλιοστά.
7)
Σε πλάκες με πάχος 50 χιλιοστά ≤ 3% Vol. Σε πλάκες με πάχος 100 εκατοστά ≤ 1,5% Vol. Σε πλάκες με πάχος 200 χιλιοστά ≤ 0,5% Vol.
Οι ενδιάμεσες τιμές παρεμβάλλονται.
8)
Σε πλάκες με πάχος 50 χιλιοστά ≤ 5% Vol. Σε πλάκες με πάχος 100 χιλιοστά ≤ 3% Vol. Σε πλάκες με πάχος 200 χιλιοστά ≤ 1,5% Vol.
Οι ενδιάμεσες τιμές παρεμβάλλονται.
9)
Απορρόφηση νερού μετά από 300 κύκλους ψύξης-απόψυξης - max. 2% Vol.
10)
Απορρόφηση νερού μετά από 300 κύκλους ψύξης-απόψυξης - max. 1% Vol.
1)
2)
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Κατά την εκτέλεση κάθε οικοδομική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων θερμομόνωση με AustrothermXPS, πρέπει να
τηρούνται οικοδομικούς κώδικες και κανονισμούς.
Σημαντικό:
 Το AustrothermXPS® δεν είναι ανθεκτικό σε παρατεταμένη υπεριώδη ακτινοβολία. Θα πρέπει να προστατεύεται κατάλληλα. Ως εκ τούτου, οι πλάκες
συσκευάζονται σε ειδικά ανθεκτικό σε υπεριώδη ακτινοβολία, αλουμινόχαρτο.
 Το AustrothermXPS® δεν είναι ανθεκτικό σε ακτινοβολία θερμότητας. Σε περίπτωση μακροχρόνιας έκθεσης σε θερμότητα σε καμία περίπτωση δεν θα
πρέπει να υπερβένεί η οριακή θερμοκρασία εφαρμογής των 70°C. Φύλλα με σκούρο χρώμα, καθώς και μεμβράνες φιλτραρίσματος, μπορούν να 		
συνεισφέρουν στη συσσώρευση θερμότητας και να οδηγήσουν στη παραμόρφωση των πλακών.
 Εάν το AustrothermXPS® έρθει σε επαφή με υλικά που περιέχουν πτητικές ουσίες (π.χ. χημικοί διαλύτες, μαλακτικά, κ.λ.π.), οι πλάκες μπορεί να 		
καταστραφούν. Κατά τη χρήση συγκολλητικών ουσιών, πρέπει να παρατηρείται ότι είναι κατάλληλες για τη συγκόλληση πολυστερίνης.
 Το AustrothermXPS® πρέπει να υποβάλλεται σε επεξεργασία και να εφαρμόζονται σύμφωνα με τους καθιερωμένους τεχνικούς κανόνες και τους 		
οικοδομικούς κανονισμούς. Θα πρέπει πάντα να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης υπόθεσης (θέση, συνθήκες), ιδίως από την άποψη
της δομικής φυσικής. Πάντα πρέπει να τηρούνται οι τοπικοί κανονισμοί δόμησης.
 Τα προϊόντα AustrothermXPS® δεν περιέχουν υδροχλωροφθοράνθρακες (HFKWs).
Τα στοιχεία που δημοσιεύονται σε αυτόν τον κατάλογο βασίζονται στην τρέχουσα κατάσταση της τέχνης. Έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα και είναι μη
δεσμευτικά, απ’ αυτά δεν προκύπτει καμία νομική δέσμευση. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Austrotherm Βουλγαρίας ΜΕΠΕ
Σόφια 1532
Καζίτσενε, Βιομηχανική περιοχή

Τηλ.: +359 2 974 64 70, Φαξ: +359 2 974 64 61
E-mail: office@austrotherm.bg
austrotherm.bg

