Uni-Mata Komfort
mata z wełny mineralnej szklanej pokryta welonem poliestrowym

ZASTOSOWANIE
Izolacja termiczna i akustyczna dachów
skośnych.

Inne ZASTOSOWANIA
Izolacja cieplna i akustyczna:
– poddaszy użytkowych i nieużytkowych,
– stropodachów wentylowanych
– podłóg i stropów pomiędzy legarami,
– drewnianych i stalowych konstrukcji
szkieletowych.

λD = 0,039 W/mK

Charakterystyka produktu

KLASYFIKACJA
Norma:
Certyfikat CE:
Kod wyrobu:
Atest higieniczny PZH:

PN-EN 13162:2009
1486-CPD-0254
MW-EN13162-T2-MU1-AFr5
HK/B/1609/01/2010

PARAMETRY TECHNICZNE
Parametr
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - MU
Deklarowany poziom oporności przepływu powietrza AFr
Klasa reakcji na ogień
Klasa tolerancji wymiarowej

Jednostka

Wartość

W/mK
kPa s/m3
-

0,039
1
5
A2-s1, d0
T2

Mata z wełny mineralnej otrzymanej z włókien szklanych pokryta jednostronnie welonem poliestrowym. Warstwa welonu
szklanego na powierzchni Uni-Maty Komfort znacznie podnosi właściwości użytkowe produktu. Welon zapewnia komfort
podczas montażu i poprawia jakość wykonanej izolacji. Welon ułatwia wycinanie
przejść na kable, kominki wentylacyjne
i inne instalacje, itp. Dzięki zastosowaniu
welonu od spodniej strony wełny, podczas
montażu zredukowane są zanieczyszczenia (kurz, pyły), które utrudniają prace przy
zastosowaniu tradycyjnych wełen. Welon dodatkowo stabilizuje materiał użyty
w stalowych i drewnianych konstrukcjach
szkieletowych.

Uni-Mata Komfort

mata z wełny mineralnej szklanej – wymiary i pakowanie
Grubość Ilość rolek
[mm] na palecie

Wymiary
[mm]

m2/opak m2/pal.

RD
[m2K/W]

wysokość
produkt+paleta
[mm]

Waga
brutto paleta
[kg]

100

24

1200x8000

9,60

230,40

2,55

2550

272,44

150

24

1200x5750

6,90

165,60

3,80

2550

294,72

200

24

1200x4250

5,10

122,40

5,10

2550

290,73

1. Produkt dostępny wyłącznie w opakowaniach zbiorczych. Wymiary palety 1200x1300 mm.

SKŁADOWANIE
Produkty fabrycznie zapakowane mogą
być składowane na otwartych placach magazynowych. Raz rozpakowana lub uszkodzona mechanicznie paleta nie stanowi
zabezpieczenia przed zawilgoceniem.

REKOMENDACJE
W celu ograniczenia mostków termicznych
w dachu skośnym rekomenduje się dwuwarstwowy układ izolacji termicznej (wzdłuż
i w poprzek krokwi). W celu uzyskania optymalnych izolacji termicznej rekomendowana grubość izolacji w dachu skośnym
w układzie dwuwarstwowym = 300 mm.
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