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Capatect IDS Hanf-Filz
Dämmstreifen
Taśmy izolujące z włókien konopnych.

Opis produktu

Taśmy izolujące z włókien konopnych zapewniają doskonałą izolację akustyczną i elastyczną. W
wewnętrznych systemach ociepleń  Capatect IDS Mineral i IDS Protect są wykorzystywane przy
łączeniu elementów budowlanych, które różnią się wydłużalnością termiczną i wielkością osiadania,
jak np. stropy, podłogi drewniane i ściany gipsowo-kartonowe.

Zastosowanie

■ Otwarte dyfuzyjnie dla odpowiedniej regulacji wilgotności
■ Gęsty filc o dobrej izolacyjności akustycznej
■ Z natury nie zawiera białka, przez co nie są konieczne środki przeciw robactwu
■ Łatwa obróbka przy użyciu noża, nożyc lub elektrycznych narzędzi tnących

Właściwości

Grubość Wymiary L x B Rolki/Karton

5 mm 25 m x 100 mm  2 

Wielkość opakowań

W suchym miejscu zabezpieczonym przed wilgocią.Składowanie

Przewodność cieplna: 0,047 W/(mK)
Gęstość objętościowa: 160 – 180 kg/m³
Klasa materiału budowlanego: B2, normalnie palny / klasa Euro E
Sztywność dynamiczna: s = 84 MN/m³
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej: µ = 1

Dane Techniczne

Sposób użycia

Rozwinąć taśmę izolującą i przymocować do łączonych elementów budowlanych.Montaż

Porada praktyczna:
Dodatkowo postrzępić ręcznie do postaci wełny konopnej i wypełnić nią spoiny łączące systemów IDS
przy belkach drewnianych lub spoiny między płytami z wełny mineralnej, by w ten sposób uniknąć
mostków cieplnych.
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Wskazówki

Utylizować jak odpady byudowlane.Utylizacja

Tel.: (+34) 937323556
Fax: (+34) 937323554
Correo electrónico: caparol@caparol.es

Infolinia
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