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Ideální izolace interiéru Eurothane GK+ ® 

je unikátní výrobek spole nosti Recticel č
Insulation s velmi dlouhou životností. 
Krom dokonalé izola nívrstvy s vysokou ě č
izola ní schopností získáte také nový povrch č
zdi, který m žete p ímo vymalovat iů ř č
potapetovat. Izola ní deska Eurothane GK+č ® 

z materiálu PIR je pokryta z obou stran 
parot snou vrstvou istého hliníku o ě č
tlouš ce 50 μ. Nepot ebujete tedy použít ť ř
zvláštní parozábranu a ušet íte tak hodnř ě 
asu. Desky mají ideální rozm ry, takže č ě

pokryjí celou výšku b žné místnostiě
(< 2,6 m)



Eurothane  GK+ se výborně hodí například pro renovace nebo přestavby půd ®

či podkroví. Díky jeho dlouhotrvající vynikající izolační schopnosti vám k tomu 
stačí pouze tyto tenké desky. Docílíte tak dokonalé izolace s minimální ztrátou 
obytného prostoru.

Eurothane  GK+ se obzvláště hodí pro izolace stěn a stropů půd a interiérů. ®

Montáž těchto desek je snadná a rychlá, ať už zvolíte lepicí pěny, či mechanické 
upevnění . S montáží budete kompletně hotovi v minimálním čase.∗

Technické parametry 
izolačních desek
• Koe cient tepelné vodivosti fi λ D:
 0,024 W/mK

• M rná hmotnost v jád e:ě ř
 Cca 30 kg/m³

• Povrch:
 Deska z materiálu PIR, ze dvou stran kašírovaná  
 hliníkovou vrstvou o tloušťce 50µ, je na jedné straně  
 pokryta sádrokartonem o tloušťce 12,5 mm se   
 zkosenými podélnými hranami
 Parotěsná vrstva mezi sádrou a pěnou PIR

Rozměry:
2 600 mm x 600 mm
Tloušťky pěny PIR: 40 a 60 mm
Celková tloušťka desky: 52,5 a 72,5 mm

Normy:
Výroba těchto izolačních desek je certi kována podle  fi
ISO 9001:2008
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∗ Viz také naše pokyny k montáži

Prodej a distribuce:
 Ha Atto s.r.o.

Nov , é Sady 988/2 Brno
tel: +420 776 025 470
mail: info@halove-centrum.cz


