
degumas euroklasė →
MU →

storio klasės T →
pasipriešinimas oro srautui AFr →

storis plotis ilgis varža RD pakuotė

[mm] [mm] [mm] [m2K/W] [m2] pakuotės [m2]

50 1 200 2 x 8 000 1,25 19,20 24 460,80

100 1 200 8 000 2,50 9,60 24 230,40

150 1 200 5 700 3,75 6,84 24 164,16

200 1 200 3 800 5,00 4,56 24 109,44

LTprodukt dostępny na specjalne zamówienie

- matmenų patvarumą ir stabilumą,

- izoliacinių savybių patvarumą ir stabilumą.

- priešgaisrinė sauga (A1 klasė - NEDEGUS produktas),

- suspaudimo galimybė,

- labai mažas nuosavas svoris,

- paprastas transportavimas ir laikymas,

- patogus naudojimas,

- jokio pasipriešinimo vandens garų skverbčiai, •

tai yra vienas geriausių šilumos izoliacijos sprendimų. http://dop.ursa-insulation.com Nr.

• Produkto kodas:

•

URSA Polska Sp. z o.o. pasilieka sau teisę atlikti pakeitimus be išankstinio įspėjimo. Ši informacija nėra komercinis pasiūlymas pagal prekybos kodekso nuostatas.

URSA Polska Sp. z o.o. neatsako už spausdinimo klaidas. Visi prekių pavadinimai ir prekių ženklai naudojami tik informaciniais tikslais. 
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Dąbrowa Górnicza gamykloje gaminamų produktų higienos sertifikatas.

•
Dąbrowa Górnicza mineralinės vatos gamyklai suteikti kokybės vadybos sertifikatai: EN ISO

9001:2015, EN ISO 14001:2015, PN-N 18001:2004.

•
Produktas, naudojamas pastatuose kaip izoliacija, užtikrina atitiktį pastatų sertifikavimo

sistemų BREEAM ir LEED reikalavimams.

Dąbrowa Górnicza gamykloje gaminami produktai URSA GLASSWOOL atitinka EUCEB, RAL

reikalavimus.
•

•
Dąbrowa Górnicza gamykloje gaminamiems mineralinės vatos produktams išduota III tipo

aplinkosauginė deklaracija pagal standartą PN-EN 15804+A1:2014-04.

DOKUMENTAI

Eksploatacinių savybių deklaraciją (DoP) gamintojas pateikia:

48UGW40NRN19011

DF40 MW-EN 13162-T2-MU1-AFr5

•

Produktai pagal 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB)

Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų

(REACH) nėra laikomi pavojingais produktais arba medžiagomis.

šlaitinis stogas, palėpė
medinis karkasas, metalo 

karkasas

Dėl tokių papildomų savybių, kaip:
lubos, pakabinamos lubos pertvara

Daugumoje produktų naudojama stiklo vata, gaunama iš

perdirbimo ir pati visiškai perdirbama. Tai medžiaga, kuri

apjungia dvi svarbiausias produkto, naudojamo kaip šiluminės

izoliacijos sluoksnis, savybes:
NAUDOJIMO SRITIS

! Svarbu
2094246

2094247

2094248

A1 (nedegi)

nominalus vandens garų difuzijos pasipriešinimas MU1 (μ ≈ 1,0)

T2

AFr5 (≥ 5,0 kPa s/m2)

Puikios izoliacinės vatos savybės išlaiko šilumą patalpose

žiemą ir užtikrina malonią vėsą per karščius. URSA

GLASSWOOL taip pat apsaugo nuo nepageidaujamo triukšmo,

o kadangi yra nedegi medžiaga, kurios degumo klasė A1,

veiksmingai sumažina gaisro kilimo ir plitimo pavojų.

MATMENYS IR PAKUOTĖ

kodas
padėklas

2094245

URSA KOMFORT 40

Šiluminės, priešgaisrinės ir akustinės izoliacijos demblis iš mineralinės vatos. Nedegi,

garsą sugerianti, garus praleidžianti, suspaudžiama, grybeliams ir pelėsiams atspari

medžiaga, pagaminta iš elastingo pluošto.

TECHNINIAI DUOMENYS

šilumos laidumo koeficientas D →
0,040 W/mK

nekinta laike

URSA

GLASSWOOL

URSA Polska Sp. z o.o.

ul. Armii Krajowej 12

42-520 Dąbrowa Górnicza

tel. +48 32 268 01 29

www.ursa-lt.com

Pardavimo biuras

ul. Ruchliwa 15

02-182 Warszawa

tel. +48 22 87 87 760

ursa.polska@ursa.com

PN-N 18001

ISO 14001

ISO 9001


