epatherm klíma platne sú ekologické,
ľahko a rýchlo spracovateľné,
redukujú náklady na kúrenie a
zabezpečujú zdravú vnútornú klímu

Inovačné produkty od firmy epasit

Tepelnoizolačný klin: Elegantné riešenie pre stropy a napojenia stien.
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Tepelnoizolačný klin

Exteriér

600mm

Klima platne

Technické údaje
Formát
Hrúbka

Vlastnosti
1000 x 750 mm
30 a 50 mm (na želanie od
20 do 160 mm)

Formát na špalety

1000 x 240 x 20 mm

Klinové platne

1000 x 600 x 40/5 mm

Objemová hmotnost’

220 – 240 kg/m3

Pórovitost’

cca 90%

.Pevnost’ v tlaku
Tepelná vodivost’

> 1 N/mm2
λz 0,067 W/mK

Plesne a problémy
s vlhkost’ou ?
STARÁME SA O „ZDRAVÉ STENY“ UŽ VIAC AKO 50 ROKOV

zdravotne nezávadné
regulujú vlhkost’ v ovzduší
tepelno-izolačné
biorezistentné
pevné v tlaku
nehorl’avé
zvukovo-izolačné
l’ahko spracovatel’né
ekologické
nezávadné pre alergikov
bez cementu
na čisto minerálnej báze

λ1Otr 0,059 W/mK
Horl’avost’ (DIN 4102)
Priepustnost’ vodných pár

A1
µ3

Kapilárna nasiakavost’

26 kg/m2 pri 5 cm

Hodnota pH

11 až 12

Možnosti aplikácie
sanácia plesní
zateplenie z interiéru
regulácia vlhkosti
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Čo je potrebné vediet’ ...

...und...soa wird´
taktossagemacht
to robí !
Nepríjemnosť

Dôvody

Riešenie

Škody v obytných priestoroch spôsobené vlhkosťou a
plesňami sa vyskytujú veľmi často. Mnoho ľudí má s týmto
javom svoje skúsenosti.

Teplý vzduch je schopný absorbovať väčšie množstvo
vlhkosti ako studený. V prípade, že takýto teplý a vlhký
vzduch ochladíme, nie je schopný viac udržať vlhkosť a táto
sa zráža vo forme vodných kvapôčok na chladných
miestach. Tento jav spôsobuje v prírode vznik hmly, v bytoch
dochádza k obdobnému javu, keď teplý a vlhký vzduch
prichádza do kontaktu so studenou stenou.

Zabrániť vzniku vyššie uvedených javov je možné
kombináciou zateplenia spolu s účinnou reguláciou
vlhkosti. Epatherm klíma platne optimálne vyrovnávajú
rozdiely medzi teplotou a vlhkosťou. Nadbytok vlhkosti v
ovzduší sa nezráža na povrchu steny ale je rovnomerne
absorobovaná do pórov platní. Následne ako sa vlhkosť v
priestore normalizuje je opäť z platní postupne uvolňovaná
do ovzdušia. Povrch platní ostáva suchý a teda bez plesní.

Problém
Vlhké miesta tvoria živnú pôdu pre plesne alebo riasy.
Plesňové huby na stenách sú nielen vizuálny problém ale sú
aj potencionálnym zdrojom vážnych zdravotných ochorení –
alergií, dýchacích ťažkostí, rôznych infekcií. Známe sú
karcinogéne účinky alfatoxinov.

Príčina
Vo váčšine prípadov, čo potvrdila aj prax, sú vlhkosť a
následná tvorba plesní spôsobené kondenzáciou vodných
pár na povrchu stien.

Príčinou chladnej steny môže byť vlhký múr, nedostatočná
tepelná izolácia a vykurovanie alebo zle riešené stavebné
detaily, ktoré spôsobujú vznik tzv. tepelných mostov.
V bežnej domácnosti sa vytvorí denne cca 15 l vodnej pary,
činnosťou človeka, domácich zvierat, varením,
sprchovaním, praním ako aj polievaním kvetín. Táto para sa
akumuluje do ovzdušia.
Prirodzene, táto vlhkosť je absorbovaná nasiakavými
materiálmi v interiéri, omietkami, nábytkom, kobercami a
pozvoľna uvolňovaná do priestoru, napriek tomu častá
vlhkosť pôsobí negatívne na predmety a mobiliár v byte.
Napríklad aj pri dobrej vonkajšej izolácii môže za určitých
podmienok dochádzať za skriňami alebo ťažkými závesmi
ku kondenzácii vodných pár, nakoľko stena na týchto
miestach nie je dostatočne oteplovaná. Najcitlivejšie miesta
na tvorbu plesní sú rohy miestnosti a ostenia okien, ktoré sa
rýchlo ochladzujú.

Vlhkosť

Kondenzačná voda

Zvláštnosti
Epatherm klíma platne sú čisto minerálny produkt, sú
vyrobené z vápna, kremičitého piesku a vody, teda čisto
prírodných materiálov. Tým, že sú nehorľavé, zabezpečujú
aj dodatočnú ochranu pred ohňom. Vyznačujú sa okrem
toho výbornými akustickými a tepelnoizolačnými
vlastnosťami.

Tvorba plesní

Výhody
RIEŠENIE
Epatherm klíma platne sú ekologické, ľahko a rýchlo
spracovateľné, redukujú náklady na kúrenie a zabezpečujú
zdravú vnútronú klímu.

epatherm klíma platne

