Isover PIANO
Plăci semirigide din
vată minerală de
sticlă

Isover KB
Role din vată minerală
de sticlă semirigidă

Denumire
produs

Grosime
mm

Dimensiuni
mm x mm

Unit. amb.
m2

PIANO 50

50

1000 x 600

4,80

PIANO 60

60

1000 x 600

3,60

PIANO 80

80

1000 x 600

2,40

PIANO 100

100

1000 x 600

2,40

PIANO 120

120

1000 x 600

2,40

Denumire
produs

Grosime
mm

Dimensiuni
mm x mm

Unit. amb.
m2

KB 50

50

2 x 7500 x 600

9,00

KB 60

60

2 x 7500 x 600

9,00

KB 80

80

2 x 7500 x 600

9,00

KB 100

100

2 x 6000 x 600

7,20

KB 120

120

2 x 5500 x 600

6,60
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Pereţi hale metalice

Izolaţia termică şi
fonică a pereţilor de
hală metalică

Hală fără sistem de
încălzire

Hală cu sistem de
încălzire

În foarte multe cazuri pereţii laterali ai halelor metalice
sunt realizaţi din casete metalice. Instalarea în aceste
casete a produselor din vată minerală de sticlă asigură
foarte bune performanţe termo şi fonoizolante precum
şi un înalt nivel de siguranţă faţă de incendiu. Pentru
halele care nu sunt prevăzute cu sistem de încălzire se
poate adopta soluţia de mai jos.

Recomandarea Isover este ca, în orice clădire încălzită,
pereţii exteriori să aibă o rezistenţă termică de minimum
4 m2 K/W. Această valoare asigură un nivel suficient de
scăzut al pierderilor de căldură prin peretele respectiv
pe timpul sezonului rece. În acest fel, cheltuielile pentru
incălzirea clădirii sunt reduse si energia consumată
pentru răcire pe timpul verii se diminuează considerabil.
O valoare de 4 m2 K/W se poate obţine prin instalarea a
doua straturi de material termoizolant:
1 strat de Isover KB, sau Isover PIANO cu grosimea
de 100 mm, în casetă;
1 strat de Isover KB, sau Isover PIANO cu grosimea
de 50 mm, la exteriorul casetei.
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1. Structură metalică
2. Casetă metalică
3. Vată minerală de sticlă Isover KB, sau Isover Piano
4. Tablă metalică profilată
produsele Isover PIANO şi Isover KB rezistă pe timp
nedefinit în poziţie verticală
produsele din vată minerală de sticlă sunt
incombustibile (spre deosebire de polistiren, sau
poliuretan) - aceasta măreşte siguranţa faţă de incendiu
a clădirii

1. Structură metalică
2. Casetă metalică
3. Vată minerală de sticlă Isover KB, sau Isover PIANO
4. Tablă metalică profilată
instalarea stratului de vată minerală la exteriorul
casetelor reduce considerabil punţile termice

produsele Isover KB şi Isover Piano sunt elastice
şi compresibile (spre deosebire de produsele din vată
minerală bazaltică, sau polistiren) - ele pot umple
perfect spaţiile cu formă neregulată

la clădirile în care au loc degajări importante de
umiditate este necesară instalarea unei membrane
anti-difuzie faţă de vaporii de apă - se recomandă
membrana climatică Isover Vario KM Duplex

rolele Isover KB se instalează fără a fi tăiate în
prealabil în bucaţi mai mici - astfel se reduce timpul de
instalare şi numărul de punţi termice

în rolele Isover KB produsul din vată este
comprimat - astfel se reduc volumul ocupat în timpul
transportului şi cheltuielile aferente acestuia

