Porovnání stavebních izolací
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Proč právě tyto vlastnosti? Vysvětlíme.
1

2

Izolace v zimě

Deklarovaný součinitel tepelné
vodivosti „lambda“ je nižší
než 0,039 W/m.K.

3

Měrná tepelná kapacita materiálu
je vyšší než 2000 J/kg.K. Odolává
horku, chrání chládek až na 6 a více
hodin (při tl. materiálu 30 cm).

Akustická izolace

4

Třída zvukové pohltivosti
podle ČSN EN ISO 11654 je
ve třídě A nebo třídě B.
Velmi vysoko pohltivý materiál.

5

Chládek v létě

Záruka 20 let

Záruka se vztahuje na materiál
i s prací provedenou aplikační
firmou proškolenou výrobcem
daného materiálu.

6 Ekologický výrobek

Odvádění vlhkosti

Výrobek obdržel ekoznačku
České republiky
„Ekologicky šetrný výrobek“.

Schopnost odvést vlhkost od důležitých nosných prvků. Schopnost
redistribuce vlhkosti do prostoru.

Zdarma poradíme. Volejte 800 888 959
www.climatizer.cz

Porovnání stavebních izolací
Co jsou foukané izolace?
REALIZACE NA KLÍČ - zdravá foukaná izolace z přírodního materiálu Climatizer Plus® je stavební izolace, kterou můžete mít zatepleno už během tří hodin.
ŽÁDNÉ ZBYTKY A ODŘEZKY - zaplatíte jen to, co nafoukáme. O nic se nestaráte, vše zajistíme.
ZATEPLÍ KAŽDÝ DETAIL - izolace se dostane do všech
skulin, škvír a nepřístupných míst.

Climatizer Plus®

Zateplení vazníků
včetně práce (CIUR dům)

Skelná / minerální

Stříkaná pěna

53 000 Kč *

64 000 Kč *

65 000 Kč *

400 mm

2x200 mm

250 mm**

Měrná tepelná kapacita

2020 J/kgK

840 J/kgK

800 J/kgK

Jak dlouho brání
přehřívání už při 30 cm?

6,7 h

1,4 h

0,3 h

příjemně

horko

vedro

Tloušťka izolace

Pocity pod střechou

*Cenový rozpočet na zateplení vazníku v projektu CIUR DŮM Bungalov pro rok 2020 vychází z cenových kalkulací roku 2019 až 2020. Uvedené ceny jsou bez DPH.
** Limit technologie nástřiku.

Odolnost škůdcům

Snadno a rychle

Climatizer Plus® obsahuje unikátní
přísady zvyšující odolnost proti napadení škůdci, hlodavci a kunou.

Foukaná izolace je nejefektivnějším
způsobem jak zateplit rodinné domy
a byty bez tepelných mostů. Zateplíte
každý detail. Vhodný pro novostavby
i rekonstrukce.

Zdarma poradíme. Volejte 800 888 959
www.climatizer.cz

