
Objevte systém Powerroof -®

to je ta nejlepší záruka účinné
izolace.

Vynikající izolační parametry
( D = 0,022 W/mK)λ
Víte co znamená D u tepelného součinitele prostupu tepla?
D = deklarovaná hodnota součinitele prostupu tepla.
Proč by Vás mělo zajímat zda výrobce udává deklarovanou hodnotu?
U PIR se někdy zvykne udávat tepelný součinitel prostupu tepla 
hned po výrobě PIR izolace. Označované jako λ. A tehdy má deska 
nejlepší tepelně izolační vlastnosti.
Pak následně asi půl roku po výrobě se tepelně izolační vlastnosti
snižují a následně se ustálí. A když je uvedená hodnota λD znamená
to že je to hodnota naměřená po půl roce.

Pěna TAUfoam®

PIR Pěna TAUfoam® je prostě jiná. 
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Pěna TAUfoam®  vs bežn  PIR pěnaá

běžná  pěna PIR

TAUfoam® PIR pěna
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Velmi vysoká mechanická odolnost 
Při namáhaní v tlaku 150kPa 
a kolmo v rovině osi 80kPa

Vyšší požární odolnost díky pěně TAUfoam®.

PIR izolace POWERROOF®

Vysoce těsné spoje, přesné opracování, 

Speciální vysoce homogenní pěna TAUfoam, 
vysoký výkon za každých povětrnostních podmínek - pěna TAUfoam®
Deklarované tepelně izolační vlastnosti jsou udávány při určitých teplotách. 
Pěna TAUfoam je vyvíjena aby podávala vysoký výkon za každého počasí a podmínek



Keymark Certifikace

Keymark je evropská nezisková instituce zabývající se testováním kvality 
produktů. 
Běžně platná norma CE která se běžně v EU používá testuje vlastnosti 
produktů pouze jednou, většinou na začátku výroby. 
Následně je na výrobci aby dodržoval kvalitu.

Keymark, produkty testují nezávislí experti a to několikrát do roka náhodným 
výběrem produktů 
u výrobce nebo u prodejců.

Powerroof má certifikát kvality Keymark.
001-BK-514-0004-0017-W0121

Fyzikální vlastnosti PIR desek
POWER ROOF®

Napětí / pevnost v tlaku při 10 % stlačení                 ( )u všech tlouštěk    150 kPA 

Schopnost pěnové desky odolat deformaci nebo udržovat tvar
při působení síly nebo zatížení je důsledkem fyzické vlastnosti známé jako
pevnost v tlaku. 

Pevnost v tahu kolmo k rovině desky             Tr80    80 kPa            

Deformace při určeném napětí v tlaku a 
teplotních podmínkách  EN 1605                                    ≤ 5DLT(2)5                                                                            %

Rozměrová stabilita ři určité teplotě a vlhkosti p
48 hod. 70°C, 90% RH EN 1604                                                        2          élce≤ % v d
                                      EN 1604                                                        2          v šířce≤  %
                                      EN 1604                                                        6          v tloušťce≤  %

48 hod. -20°C, 90% RH EN 1604                                                       élce≤ 1           % v d
                                       EN 1604                                                       v šířce≤ 1           %
                                       EN 1604                                                       2           v tloušťce                 ≤ %                                    
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λ  deklarovaný součinitel prostupu teplaD

(W/mK)
0.022
0.022
0.022
0.022
0.022

R  D

(m²K/W)
4.50
5.45
6.35
7.25
8.15

tlouštka                        
[mm]                            
100
120
140
160
180
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Tepelně izolační vlastnosti

Reakce na oheň, difuze a opláštění

Reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1 výrobku uváděného na trh                                D-s2,d0
Reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1 při zkoušce v aplikaci*                                      B-s2, d0
Faktor difúzního odporu tepelněizolačního jádra dle ČSN EN ISO 10456:2009           50-100

%Absorpce vody při dlouhodobém ponoření EN 12087                                                    ≤2  
* Při zkoušce byl izolant umístěn na standardním podkladu z ocelového plechu dle ČSN EN 13238

Opláštěné hliníkovou fólií o tloušťce 50 mikronů s posílenou (honeycomb) strukturou

Environmentálně přátelské

Nově výroba PIR izolace splňuje nejnovější certifikát ISO 14001: 2015

Ve výrobě nejsou používány žádné CFC látky. Společnost Recticel Insulation aktivně přispívá k rozvoji 
výroby CFC-free  PUR desek. Z tohoto důvodu společnost Recticel Insulation získala v roce 1994 
ocenění za ochranu životního prostředí za první cenu za výrobu izolačních panelů " CFC-11 free".

Environmentální povědomí jde dále než pouze s použitím CFC. Izolační desky Powerroof mají 
velmi vysokou izolační kapacitu (velmi nízkou hodnotu), což přispívá k významným úsporám energie. 
V důsledku toho emise spalin z topných zařízení jsou mnohem nižší, což přispívá ke zlepšení 
životního prostředí.


