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ettevõttest
Izopanel – on perefirma, mis töötab ehitusvaldkonnas alates 
1992 aastast kuni tänaseni ja on – üks suurematest sandwich-
-paneelide tootjatest Poolas.

Pikaajalised kogemused turul, tihe koostöö klientidega, personali 
järjekindel arendamine, soov täita parimal võimalikul viisil pide-
valt kasvavaid püüdlusi, mis kajastuvad meie kauba katkematus 
arengus ja klientide poolt esitatavates nõudmistes. Käesoleval 
hetkel valmistame seina, katuse-ja külmhoonete sandwich-
-paneele mineraalvilla, vahtpolüstürooli, vahtpolüuretaani, po-
lüisotsianuraadist täidistega. Me kasutame uute tehnoloogiate 
saavutusi ja sobitame neid meie paneelide tootmisega saavuta-
maks kõrgeimaid rahvusvahelisi kvaliteedi standardeid.

Firma prioriteediks on efektiivne teenindamine, mis on rajatud 
partnerite usalduslikele suhetele. Tänu operatiivsusele lahen-
dame efektiivselt kõikide klientide probleemid ja mittestan-
dardsed tellimused. Sotsiaalne vastutus on meie tegevuse inte-
graalne osa. Erilist tähelepanu osutame keskkonnakaitsele. Nii 
tootmisprotsessid kui ka meie poolt toodetud paneelide tehnili-
ste parameetrite optimeerimine soodustab energia kokkuhoidu,
saastatuse emissiooni ning vahendab jäätmete teket. 

Selle valdkonna kõrgete standardite eest kannab hoolt Izopa-
nel’i ekspertgrupp. Igaüks meist on isikupärane, kuid kõik koos 
moodustame me ühtse kollektiivi, firma, mis on rohkem kui 20 
aastat edukalt järginud uusi võimalusi ja otsuseid.

Me püüame teha tööd kõrgel tasemel, järgides kvaliteedistan-
dardeid, püüame alati olla konkurentidest sammu võrra ees.
Meie eesmärgiks on soov pakkuda pidevalt meeldivaid üllatusi 
oma klientidele.

ettevõttest

8

eelistuste tasakaal
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Sandwich-paneelid, mis kujutavad endast kolmekihilisi konstruktsioone kahest teraslehest koos nende vahel
asuva soojustuskihiga, kasutatakse ehituses juba üle 40-ne aasta. Kasutades sandwich – paneele kui materjale
seinte püstitamiseks on selle kasutajal mitmeid eeliseid.

eelistuste tasakaaleelistuste tasakaal

Suurepärane kaitse ilmastiku mõjudele. Tänu katete õigele valikule, sõltuvalt ilmastiku tingimustest 
on võimalik ilma probleemideta saavutada pikaajalist (CA. 20 aastat) paneelide vastupidavust ja  
tagada paljude aastate jooksul objektide esteetilist väljanägemist.

Suurepärased isolatsiooniomadused. Sandwich - paneelide täiteaineks on polüisotsianuraatvaht, 
millel on soojusjuhtivuse koefitsient  λ = 0,020 W/mk tasemel.

Hermeetilised, sademete ning niiskuse kindlad. Tänu hoolikalt töödeldud paneelide  ühendustele ja 
järgides kasutusrežiime, saab tagada objektil absoluutset vee - ja niiskuskindlust paljude aastate 
jooksul.

Tulekaitse parameetrid vastavad kõikidele nõuetele. Võttes kasutusele  vastavat tüüpi täitematerjali, 
saame tulekindlusklassi EI 120 (mineraalvill). Tänu sellele saab tagada  inimeste ohutu evakuatsiooni 
tulekahjutsoonidest.

Paigaldamise lihtsus ja kiirus  on viinud montaažikulud minimaalseks. Kokkuvõtteks on hoolduskulud 
pikema aja vältel madalamad, kui teistel objektidel. IРR-РIR vahust paneel paksusega 50 mm on 
sama koefitsiendiga soojustakistus U, nagu gaasbetoonist sein  paksusega 75 cm, keraamilistest 
plokkidest valmistatud 60 cm paksusega sein või täistellistest sein paksusega 190 cm.
 

Heli-ja müraisolatsioon. Valides vastavat täitematerjali võib saada ideaalse  akustilise kaitsega 
materjali. See on eriti oluline siis kui on vaja kaitsta väljastpoolt tuleva müra eest, tõkestada  
tootmisprotsesside müra levikut hoonest välja või vähendada tehnoloogilise müra taset hoone sees.

Suured tugevuse omadused. Katusepaneelid taluvad hästi lume ja tuule koormust.

Eelistused keskkonnas. Kõik energeetilised kulutused isolatsiooni loomisel, mida on kasutatud 
objekti  soojustamiseks,   tasuvad  end   keskmiselt  kahe-kolme  aastase  ekspluatatsiooni  jooksul. 
Kasutatav tooraine saadakse jäätmekäitluse  meetodil. Terast saab ilma  probleemideta ümber 
töödelda. Jäätmed, mis sobivad isolatsiooni materjalideks,  kuuluvad korduva kasutuse ringlusse ja 
nende tootmine on keskkonnasõbralik.
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Tänu Izopanel sandwich-paneelide katteplaatide laiale valikule ja lakikatete suurele värvivalikule, annavad meie tooted igale ehitusobjektile 
unikaalse ja kordumatu välimuse. 

M - mikrolaine L - lineaarne R - sooniline

E – sile

üldine kirjeldusüldine kirjeldus
METALLIST VOODERDISLEHED

Terasleht Nõue Kirjeldus

Terase mark vastavalt PN-EN 10346 S250 GD;  S280 GD;  S320 GD Sandwich-paneelide tootmiseks kasutatakse vastupidavate  omadustega 
terast

Lehe paksus [mm] vastavalt 
PN-EN 10143 normile 0,40;  0,50;  0,60 Izopanel paneelide sisevooderduseks.

Izopanel paneelide sise- ja välisvooderduseks. Spetsiaalseks otstarbeks.

Galvaaniline töötlus vastavalt 
PN-EN 10346 normile

Z225 - 275 Kahepoolne tsinkimine paksusega  225 - 275 g/m2, kaetud galvaanilisel 
meetodil.

AZ150 Kaetud kahelt poolt alumiiniumi- ja  tsingikihiga paksusega 150 g/m2, galva-
anilisel meetodil.

Lakitud katted 

Standard Poliester 25 μm Standardne lakikihi paksus 25 μm on vastupidav ilmastiku mõjudele. Sellel kihil on sile pealispind, mida võib kasutada 
katuse- ja seinapaneelide katmiseks.  Omab korrosioonitõrje klassi – RC3.

HDS
Lakikiht paksusega 35 μm. Sellel on kas sile või teraline vastupidav pind UV kiirguse suhtes. Sellist lakikihti saab kas-
utada sandwich tüüpi paneelide  ning nendega komplektis olevate katuse- ja seinapaneelide katmiseks.  Korrosioonile 
vastupidavuse klass – RC4.

HDX
Lakikiht paksusega 55 μm. Vastupidav kate UV kiirguse ja korrosiooni mõjudele, paistab silma värvi kõrge stabiilsuse 
poolest.  Soovitatakse kasutada hoonete juures, millele saavad osaks keerulised ilmastiku olud – eriti vertikaalsed ja 
kaldus tasapinnad konditsioneeridega varustatud hoonete juures. Korrosioonile vastupidavuse klass – RC5.

Prisma
Kõrge kvaliteediga lakikiht paksusega 50 μm.  Loomulik välimus. Ideaalne valik nende hoonete suhtes, millised peavad 
oma välimusega tähelepanu äratama ja aja katsumustele vastu pidama.  Tootele saab osaks firma Confidex® garantii 
pikkusega 30 aastat. Eriti aga soovitatakse seda kasutada oluliselt tööstuse poolt saastatavates piirkondades. 
Korrosioonile vastupidavuse

HPS 200
Lakikiht paksusega 200 μm. Kõige enam on see välja valitud Euroopa arhitektide poolt, et katta seinu ja eelkõige 
katuseid seal, kus on tarvis kvaliteedi garantiid vastupidavusele. Eriti soovitatakse kasutada neid olulistes tööstuse 
poolt saastatud piirkondades, mis asuvad mere ääres. Ka sellele laieneb firma Confidex® 30-ne aastane garantii. 
Korrosioonile vastupidavuse klass – RC5.

FarmCoat Spetsiaalne lakikate paksusega 35 μm, mida kasutatakse põllumajanduses. Vastupidavad agressiivsetele mõjudele, mis 
valitsevad põllumajandushoonetes.  Korrosioonile vastupidavuse klass – RC3.

FoodCoat Spetsiaalne lakikate paksusega 50 μm, mida kasutatakse toiduainetetööstuses, näiteks külmhoonetes, vahetus 
kokkupuutes  toiduainetega.

FoodSafe Spetsiaalne lakikate paksusega 120 μm, mida kasutatakse toiduainetetööstustes ja külmhoonetes, pesuvahendite 
kindel.

Margi tähistus 
kooskõlas 
En 10088

Margi tähistus 
kooskõlas   

AISI / ASTM

Keemiline koostis (%)
C Si Mn P max S N Cr Mo Ni

1,4301 304  ≥ 0,07 ≥  1,00 ≥ 2,00 0,045 ≥ 0015 ≥ 0,11 17,50 - 19,50 - 8,00 - 10,50

1,4404 316L ≥  0,03 ≥ 1,00 ≥ 2,00 0,045 ≥ 0015 ≥ 0,11 16,50 - 18,50 2,00 - 2,50 10,00 - 13,00

Sandwich-paneele PUR/IPR me toodame kahte marki roostevaba austeniitterasest:

PROFILEERIMINE
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Väga heledad toonid 

värvigammavärvigamma

* Liigitub tumedaks tooniks, põhineb individuaalsel mittestandardsel funktsioonil  

RAL 6011

RAL 8004

RAL 1002 RAL 1003

RAL 9006* RAL 7024** RAL 8017**

RAL 9007

INOX*

RAL 3011 RAL 5010

RAL 5012

RAL 9010RAL 9002RAL 7035RAL 1015 PVC (F)

Heledad toonid 

RAL 1021 RAL 7040

Tumedad toonid 

RAL 3016 RAL 6029

RAL 6020** RAL 7016**

  * liigitub tumedaks tooniks, põhineb individuaalsel mittestandardsel funktsioonil

PINNAKIHT PANEELI TÜÜP 
VÄRVIKLASS

I [m] II [m] III [m]

IPR/PUR
IzoWall / IzoGold / IzoCold 16 12 9

IzoRoof 16 15 12

MWF
IzoWall 13 9 6

IzoRoof 13 11 9

EPS
IzoWall 13 9 6

IzoRoof 15 11 9

VÕIMALIKE PIKKUSTE TABEL 

RAL 6018
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Annab kogu toote välimusele lõpptulemuse .
Izopaneli viimistlussüsteem ja taskukohane värvivalik pindade
viimistlemisel võimaldab arhitektidel ja disaineritel läheneda
loominguliselt toodetele hoonete komplekteerimisel.
Lõpptöötlemise standardid on esitletud tehnilises kataloogis.

Standartsed lisaplekid:
•  standard 2500 mm
•  tellimisel kuni 6000 mm
Materjal:
•  terasleht orgaanilise kattega :
Standard Polyester 25 μm
Täiendavad:
•   kaitsekile

Täielik komplekteerimine – see on meie firma eelis.
Me tagame, et kõik sandwich-paneelide paigaldamiseks vajalikud
aksessuaarid ja kinnitustarvikud - eelkõige: kruvid paneelidele
ja lehtterasest detailide monteerimiseks, värvid, tihenduslindid ja
-äärikud oleksid komplektis.

Sandwich-paneelide ühendus - ja kinnitustarvikud: 
- Isekeermestavad kruvid
- kuumvaltsdetailid (seina paksus 3 kuni 14mm)
- külmvaltsdetailid (seina paksus alates 1,5 kuni 5 mm)
- puitkonstruktsioonid
- värvid välis-ja siseviimistluseks
- needid
- spetsiaalsed kinnitusvahendid, mida kasutatakse 
   külmutustööstustes

Tihendid ja muud komponendid:
• tihenduslindid roovitisele või sandwich - paneelidele
• tihendusäärikute üleminekud juhtmestiku korpusest läbiviimiseks
• värvid
• silikoonid ja teibid

kompleksuskompleksus

Metallist pealispindade
lõpptöötlus

Komplekteerimine
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PANEELID TÄIDISEGA IPR (PIR) I PUR

KASUTAMINE
 

ISOLATSIOON
Polüuretaanvaht (PUR) ja vahtpolüisotsianuraat (PIR) – need on vahustatud kunstlikud materjalid – polüadiatsiooni polüooli reaktsiooni 
tulemus isotsianaatidega aktivaatorite ning stabilisaatorite kaastoimel.  Vahustamiseks kasutame traditsioonilist süsivesinik-pentaani, 
mis on täiesti ohutu osoonikihi suhtes. Tänu polüisotsianuraatide vahtudes (PIR) kasutusele võetud spetsiaalsetele polüesterpolüoole, 
me saame rohkemaid aromaatsemaid ühendeid. Ja tänu niinimetatud indeksi suurenemisele – loome tingimused keemiliselt püsivate 
polüisotsianuraatsete rõngaste tekkeks. PIR vahu efektina saame ruumilised struktuurid erinevalt PUR vahu lamedatest rõngastest. Selle 
tulemuseks on – PIR vahu oluliselt paremad tuletõkke  omadused võrrelduna PUR vahuga, paremad on ka mehaanilised ja isolatsiooni 
omadused. PUR/PIR  vahtudel on väga head füüsikalis-keemilised parameetrid; need on oluliselt vastupidavamad niiskuse suhtes, 
kindlamad  keemiliste ainete suhtes, samuti vastupidavad seente ja hallituste mõjudele. Vastupidavus 10 kordsele deformatsioonile 
võrdub 150 kPa ja tihedus on 40 kg/m3±3.

OMADUSED
IZOPANEL sandwich paneelide IPR ja PUR täidisteks on vahud, mis põhinevad polüuretaanidel. IPR ja PUR vahud on materjal, millel on 
suurepärased isolatsiooni ja termilised omadused

Sellel vahul on ka head heli summutamise omadused, mis kajastub keskmises heliisolatsiooni määratlemise koefitsiendis 

ja helineelavuse koefitsient

Meie poolt kasutatavad vahud PUR ja IPR omavad tulekindluse omadusi, mis klassifitseerivad neid raskesti süttivate materjalide 
kategooriasse

Paneelid, millel on täidis on sellest vahust, võivad saavutada peale tulepusivuse katseid vaga haid tulemusi. Sõltuvalt vahu tüübist  ja
selle paksusest katsetel võidakse neile omistada vastav tulepüsivuse klass

Tänu lukustuste vastavale profileerimisele saadi paneelide kokku ühendamisel liitekohtade täielik hermeetilisus ohu, veeauru, aga ka
külgsademete sademete takistamisel.

IPR ja PUR täidisega paneelide tootmine hõlmab kolme tuupi seinapaneele ja ühte tüüpi  katusepaneele.

Toodetakse kolme liiki seinapaneele:
•  IzoWall 
Standardne seinapaneel. Paksus alates 40-st kuni 120 mm. Seda saab kasutada seintena vertikaalses või horisontaalses asendis.
Konstruktsioonidega kinnitamisel kasutatakse kinnitusi, mis kruvitakse konstruktsioonide külge kinni läbi paneelide.
• IzoGold
Varjatud kinnituskohaga seinapaneel. Paksus 60 kuni 120 mm. võib  voib kasutada nii vertikaalses ja horisontaalses asendis
seinapaneelidena. Paneelide kinnitamine konstruktsioonide kulge toimub paneeli sees oleva lukustiga. Tanu sellele jääb paneeli
pealispind siledaks, kus ei ole naha ühenduskohti.
• IzoCold
See on külmutustehnikas kasutatav plaat soojusvoo tagasisuunamiseks. Erineb standardsest paneelist selle poolest, et ühenduskohtades 
ei kasutata alumiiniumist tihendeid, mis võiksid saada termilisteks sildadeks, samuti ei kasutata pehmeid tihendeid. Selleks, et 
kõrvaldada soojuskadusid on paneelitäidiste liitekohtade ühendused soon- ja kammfiguursed. Paneeli paksus on alates 120 kuni 220 
mm. Võib kasutada kulm- ja sügavkülmkambrites seinte vooderduse materjalidena, samuti vahelagedena ja ripplagedena. 

Katusepaneel:
• IzoRoof
Kasutatakse lameda, vaikese- ja keskmise kaldega katusega rajatiste ehitamisel. Valimine pind on trapetsikujuline. Paksus 60 kuni 
160 mm. Soovi korral saab paneeli IzoRoof valmistada vahetukiga, mis võimaldab liita paneelile pikkust. Vahetükki saab paigaldada nii 
vasakule kui paremale poole. Vahetüki määratlemise maaratlemise põhimõte on esitatud tehnilisel joonisel.

λ = 0,020 W/m*K  (IPR)
λ = 0,022 W/m*K  (PUR)

EI 15  (PUR)
EI 30  (IPR)

Rw= 25-27 dB

αw = 0,15

B
Raskesti süttiv materjal
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IzoWall  Sandwich seinapaneelid on ettenähtud  välis- ja siseseinte aga ka ripplagede püstitamiseks. Neid võib monteerida nii 
vertikaalselt kui ka horisontaalselt. Need kinnitatakse  konsoolide konstruktsioonide külge puurkruvide abil väljapoolt. Kruvide arvu ja 
nende kinnituskohad vaadake „Izopanel tehnilisest kataloogist ”.

  Profileeritud paneeli kate, mis annab paneelile esteetilise väljanägemise. 
  Painde suur raadius, mis annab viimistluskihile suure tugevuse
  Paneele ühendav kahekordne lukustus, mis garanteerib optimaalsed tulepüsivuse 

omadused.
  Profileeritud ääred, mis lihtsustavad montaažitöid ja tagavad vastavat termoisolatsiooni 

kindlust. 
  Täidiseks on  tahke isekustutav freooni vaba vaht PUR / IPR väga heade 

isolatsiooniomadustega
  Laus polüuretaanist tihend, mis tagab vastava soojusisolatsiooni ja hermeetilisuse 

liitekohtades – paigaldatakse tööprotsessis
  Kaitsev foolium, takistamaks gaaside levimist ja veeauru imbumist soojusisolatsiooni 

kiht

IzoWall
Sandwich seinapaneelid

L/R/M/E
L/R/M/E

Paksus  
[mm] λ [W/(m•K) U [W/(m2•K)] mass [kg/m2]

0,4/0,5 mm 0,5/0,5 mm
40

0,020

0,48 9,0 9,8
60 0,33 9,8 10,6
80 0,25 10,6 11,4

100 0,20 11,4 12,2
120 0,17 12,2 13,0

Paksus  
[mm] λ [W/(m•K) U [W/(m2•K)] mass [kg/m2]

0,4/0,5 mm 0,5/0,5 mm
40

0,022

0,54 9,0 9,8
60 0,36 9,8 10,6
80 0,27 10,6 11,4

100 0,22 11,4 12,2
120 0,18 12,2 13,0

IPR PUR

Paksus
[mm]

reageerimine 
tulele tule levimine tulekindlus

40 - NRO  - 
60 Bs2, d0 NRO  -
80 Bs2, d0 NRO  -

100 Bs1, d0 NRO EI30
120 Bs1, d0 NRO EI30

Paksus 
[mm]

reageerimine 
tulele tule levimine tulekindlus

40 Bs2, d0 NRO  - 
60 Bs2, d0 NRO  -
80 Bs2, d0 NRO  -

100 Bs2, d0 NRO EI15
120 Bs2, d0 NRO EI15

veekindlus õhutavus juhul, kui rõhkude erinevus on 50 Pa

Klass A kogu hermeetilisus

Parameetrid on fikseeritud normis  РM-РM ISO 717-1:1999

RA2≥ RA1≥ RW≥
20 23 25

Parameetrid on fikseeritud normis  РM-РM ISO 717-1:1999

RA2≥ RA1≥ RW≥
20 23 25

Paksus [mm]
Ühelöövilise tala suurim ulatus [m] kui sandwich paneeli heledate vooderduslehtede (0,4/0,5 mm) 

koormuste [kN/m2] teatud väärtuste parameetrite kandevõime  piiramisega (SGN)
-1 kN/m2 -0,6 kN/m2 -0,4 kN/m2 0,4 kN/m2 0,6 kN/m2 1 kN/m2

40 2,4 m 3,1 m 3,7 m 4,4 m 3,6 m 2,8 m
60 2,9 m 3,7 m 4,6 m 5,4 m 4,4 m 3,4 m
80 3,4 m 4,3 m 5,3 m 7,3 m 5,1 m 4,0 m

100 3,8 m 4,8 m 5,9 m 7,0 m 5,7 m 4,4 m
120 4,1 m 5,3 m 6,5 m 7,7 m 6,3 m 4,9 m

Esitatud tabelis on ainult lihtsustatud väljavõte tugevustabelis antud omadustest - eraldi käsitluses, mis on ainus alus, et teha tuge-
vusparameetrite arvutusi

Kandevõime

termoisola-
tsioon

tulekindluse 
parameetrid

akustika

hermeetilisus

veekindlus  õhutavus juhul, kui rõhkude erinevus on 50 Pa

Klass A kogu hermeetilisus
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1080

  Profileeritud paneeli kate, mis annab paneelile esteetilise väljanägemise.
 Kaetud ühenduse element, mis annab fassaadile tervikliku väljanägemise.
  Painde suur raadius, mis annab viimistluskihile suure tugevuse.
  Paneele ühendav kahekordne lukustus, mis garanteerib optimaalsed tulepüsivuse omadused.
  Profileeritud ääred, mis lihtsustavad montaažitöid ja tagavad vastavat termoisolatsiooni kindlust..
  Laus polüuretaanist tihend, mis tagab vastava soojusisolatsiooni ja hermeetilisuse liitekohtades 

– paigaldatakse tööprotsessis.
  Kaitsev foolium, takistamaks gaaside levimist ja veeauru imbumist soojusisolatsiooni kiht.
  Täidiseks on tahke isekustutav freooni vaba vaht PUR / IPR väga heade isolatsiooni omadustega

IzoGold  Sandwich seinapaneelid on ettenähtud  välis- ja siseseinte aga ka ripplagede püstitamiseks. Neid võib monteerida nii 
vertikaalselt kui ka horisontaalselt. Need kinnitatakse  konsoolide konstruktsioonide külge puurkruvide abil väljapoolt. Kruvide arvu ja 
nende kinnituskohad vaadake „Izopanel tehnilisest kataloogist”.

IzoGold
Kaetud kinnitustega sandwich 
seinapaneelid

L/R/M/E
L/R/M/E

Paksus  
[mm] λ [W/(m•K) U [W/(m2•K)] mass [kg/m2]

0,4/0,5 mm 0,5/0,5 mm
60

0,020

0,33 10,0 10,9
80 0,25 10,8 11,7

100 0,20 11,6 12,5
120 0,17 12,4 13,3

Paksus  
[mm] λ [W/(m•K) U [W/(m2•K)] mass [kg/m2]

0,4/0,5 mm 0,5/0,5 mm
60

0,022

0,37 10,0 10,9
80 0,27 11,8 11,7

100 0,22 11,6 12,5
120 0,18 12,4 13,3

IPR PUR

Paksus 
[mm]

reageerimine 
tulele tule levimine tulekindlus

60 Bs2, d0 NRO  -
80 Bs2, d0 NRO  -

100 Bs2, d0 NRO  -
120 Bs2, d0 NRO  -

Paksus 
[mm]

reageerimine 
tulele tule levimine tulekindlus

60 Bs2, d0 NRO -
80 Bs2, d0 NRO -

100 Bs2, d0 NRO EI15
120 Bs2, d0 NRO EI15

Parameetrid on fikseeritud normis  РM-РM ISO 717-1:1999

RA2≥ RA1≥ RW≥
21 23 26

Parameetrid on fikseeritud normis  РM-РM ISO 717-1:1999

RA2≥ RA1≥ RW≥
21 23 26

kandevõime

termoisola-
-tsioon

akustika

hermeetilisus

tulekindluse 
parameetrid

veekindlus õhutavus juhul, kui rõhkude erinevus on 50 Pa

Klass A kogu hermeetilisus

veekindlus õhutavus juhul, kui rõhkude erinevus on 50 Pa

Klass A kogu hermeetilisus

Paksus [mm]
Ühelöövilise tala suurim ulatus [m] kui sandwich paneeli heledate vooderduslehtede (0,4/0,5 mm)

 koormuste [kN/m2] teatud väärtuste parameetrite kandevõime  piiramisega (SGN)
-1 kN/m2 -0,6 kN/m2 -0,4 kN/m2 0,4 kN/m2 0,6 kN/m2 1 kN/m2

60 2,9 m 3,7 m 4,6 m 5,4 m 4,4 m 3,4 m
80 3,4 m 4,3 m 5,3 m 7,3 m 5,1 m 4,0 m

100 3,8 m 4,8 m 5,9 m 7,0 m 5,7 m 4,4 m
120 4,1 m 5,3 m 6,5 m 7,7 m 6,3 m 4,9 m

Esitatud tabelis on ainult lihtsustatud väljavõte tugevustabelis antud omadustest - eraldi käsitluses, mis on ainus alus, et teha tuge-
vusparameetrite arvutusi.
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IzoCold sandwich seinapaneelid on ettenähtud  välis- ja siseseinte aga ka ripplagede püstitamiseks, tööstuslikes külmhoonetes ja 
sügavkülmikutes. Enamikel juhtudel monteeritakse paneelid vertikaalselt. Paneelid, mis on täidetud IPR-ga omavad kõrgendatud 
tulekaitselisi ja paremaid termilisi  omadusi.

IzoCold
Paneelid külmhoonetele 
ja sügavkülmikutele

L/R/M/E
L/R/M/E

Paksus  
[mm] λ* [W/(m•K) U* [W/(m2•K)] mass [kg/m2]

0,4/0,5 mm 0,5/0,5 mm
120

0,020

0,16 12,2 13,0
140 0,13 13,0 13,8
160 0,12 13,8 14,6
180 0,10 14,6 15,4
200 0,09 15,4 16,2
220 0,09 16,2 17,0

Paksus  
[mm] λ* [W/(m•K) U* [W/(m2•K)] mass [kg/m2]

0,4/0,5 mm 0,5/0,5 mm
120

0,022

0,16 12,2 13,0
140 0,14 13,3 13,8
160 0,12 13,8 14,6
180 0,11 14,6 15,4
200 0,10 15,4 16,2
220 0,09 16,2 17,0

IPR PUR

Paksus
[mm]

reageerimine 
tulele tule levimine tulekindlus

120 B-s1, d0 NRO EI15
140 B-s1, d0 NRO EI15
160 B-s1, d0 NRO EI15
180 B-s1, d0 NRO EI15
200 B-s1, d0 NRO EI15
220 B-s1, d0 NRO EI15

Paksus
[mm]

reageerimine 
tulele tule levimine tulekindlus

120 B-s2, d0 NRO -
140 B-s2, d0 NRO -
160 B-s1, d0 NRO -
180 B-s1, d0 NRO -
200 B-s1, d0 NRO -
220 B-s1, d0 NRO -

Parameetrid on fikseeritud normis  РM-РM ISO 717-1:1999

RA2≥ RA1≥ RW≥
22 24 27

Parameetrid on fikseeritud normis  РM-РM ISO 717-1:1999

RA2≥ RA1≥ RW≥
22 24 27

1150

  Profileeritud paneeli kate, mis annab paneelile esteetilise väljanägemise.
  Tihendusmass, mida paigaldatakse ehitusplatsil (kui võimalik variant)
 Painde suur raadius, mis annab viimistluskihile suure tugevuse.
  Profileeritud ääred, mis lihtsustavad montaažitöid ja tagavad vastavat termoisolatsiooni 

kindlust.
  Paneele ühendav kahekordne lukustus, mis garanteerib optimaalsed tulepüsivuse 

omadused.
  Labürint kujuline ühendus soojusisolatsiooni täidisele, mis välistab „termilise silla 

tekkimise”.
  Soojustussisu tahkest freoonivabast, isekustutavast PUR/IPR vahust., mis on väga 

heade termoisolatsiooni omadustega.

kandevõime

termoisola-
-tsioon

tulekindluse 
parameetrid

akustika

hermeetilisus

veekindlus õhutavus juhul, kui rõhkude erinevus on 50 Pa

Klass A kogu hermeetilisus

veekindlus õhutavus juhul, kui rõhkude erinevus on 50 Pa

Klass A kogu hermeetilisus

* Kõikidel paneelidel, väljaarvatud IzoCold paneelid on töötemperatuur 10° С. IzoCold paneelidel on töötemperatuuriks 0° C.

Paksus [mm]
Ühelöövilise tala suurim ulatus [m] kui sandwich paneeli heledate vooderduslehtede (0,4/0,5 mm) 

koormuste [kN/m2] teatud väärtuste parameetrite kandevõime  piiramisega (SGN)
-1 kN/m2 -0,6 kN/m2 -0,4 kN/m2 0,4 kN/m2 0,6 kN/m2 1 kN/m2

120 4,1 m 5,3 m 6,5 m 7,7 m 6,3 m 4,8 m
140 3,9 m 5,0 m 6,1 m 8,2 m 6,7 m 5,2 m
160 4,1 m 5,3 m 6,5 m 8,8 m 7,2 m 5,6 m
180 4,4 m 5,6 m 6,9 m 9,3 m 7,6 m 5,9 m
200 4,6 m 5,9 m 7,3 m 9,8 m 8,0 m 6,2 m
220 4,8 m 6,2 m 7,6 m 10,3 m 8,4 m 6,3 m

Esitatud tabelis on ainult lihtsustatud väljavõte tugevustabelis antud omadustest - eraldi käsitluses, mis on ainus alus, et teha tuge-
vusparameetrite arvutusi.
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IzoRoof sandwich tüüpi paneele kasutatakse  katusekatte materjalina erinevat liiki objektidel.  Need kinnitatakse  konsoolide 
konstruktsioonide külge puurkruvide abil väljapoolt. Kruvide arvu ja nende kinnituskohad vaadake „Izopanel tehnilisest kataloogist”.

IzoRoof
Sandwich katusepaneelid 

TR
L/R/M/E

Paksus  
[mm] λ [W/(m•K) U [W/(m2•K)] mass  [kg/m2]

0,4/0,5 mm 0,5/0,5 mm
60

0,020

0,33 10,2 11,1
80 0,25 11,0 11,9

100 0,20 11,8 12,7
120 0,17 12,6 13,5
140 0,15 13,4 14,3
160 0,13 14,2 15,1

Paksus  
[mm] λ [W/(m•K) U [W/(m2•K)] mass  [kg/m2]

0,4/0,5 mm 0,5/0,5 mm
60

0,022

0,35 10,2 11,1
80 0,26 11,0 11,9

100 0,21 11,8 12,7
120 0,18 12,6 13,5
140 0,16 13,4 14,3
160 0,14 14,2 15,1

IPR PUR

Paksus
[mm]

reageerimine 
tulele tule levimine tulekindlus 

60 Bs2, d0 BROOF(t1)  -
80 Bs2, d0 BROOF(t1)  -

100 Bs1, d0 BROOF(t1) REI30
120 Bs1, d0 BROOF(t1) REI30
140 Bs1 d0 BROOF(t1) REI30
160 Bs1, d0 BROOF(t1) REI30

Paksus 
[mm]

reageerimine 
tulele tule levimine tulekindlus 

60 Bs2d0 BROOF(t1)  -
80 Bs2d0 BROOF(t1) REI 15

100 Bs2d0 BROOF(t1) REI 15
120 Bs2d0 BROOF(t1) REI 15
140 Bs2d0 BROOF(t1) REI 15
160 Bs2d0 BROOF(t1) REI 15

veekindlus õhutavus juhul, kui rõhkude erinevus on 50 Pa

Klass A kogu hermeetilisus

 Parameetrid on fikseeritud normis  РM-РM ISO 717-1:1999

RA2≥ RA1≥ RW≥
21 24 26

 Parameetrid on fikseeritud normis  РM-РM ISO 717-1:1999

RA2≥ RA1≥ RW≥
21 24 26

1080

1.  Profileeritud paneeli kate, mis annab paneelile esteetilise väljanägemise.
2.  Painde suur raadius, mis annab viimistluskihile suure tugevuse.
3.  Laus tihend polüuretaanist paigaldatakse tööprotsessis, tagab lukustuse kindluse.
4.  Kapillaarse vee sisseimavuse  kaitsekamber.
5.   Soojustussisu tahkest freoonivabast, isekustutavast PUR/IPR vahust., mis on väga heade 

termoisolatsiooni omadustega.
6.  Profileeritud ääred, mis lihtsustavad montaažitöid ja tagavad lukustuse termoisolatsiooni kindlust.
7.  Kaitsev foolium, takistamaks gaaside levimist ja veeauru imbumist soojusisolatsiooni kihti. 

kandevõime

termoisola-
-tsioon

tulekindluse 
parameetrid

akustika 

hermeetilisus

Paksus [mm]
Ühelöövilise tala suurim ulatus [m] kui sandwich paneeli heledate vooderduslehtede (0,4/0,5 mm) 

koormuste [kN/m2] teatud väärtuste parameetrite kandevõime  piiramisega (SGN)
-1 kN/m2 -0,6 kN/m2 -0,6 kN/m2 1 kN/m2 2 kN/m2

60 3,1 m 4,1 m 2,9 m 2,0 m 1,1 m
80 3,6 m 4,7 m 3,9 m 2,6 m 1,3 m

100 3,9 m 5,2 m 4,8 m 3,4 m 1,7 m
120 4,3 m 5,6 m 5,6 m 4,1 m 2,1 m
140 4,6 m 6,0 m 6,4 m 4,7 m 2,6 m
160 4,9 m 6,4 m 7,1 m 5,3 m 2,8 m

Esitatud tabelis on ainult lihtsustatud väljavõte tugevustabelis antud omadustest - eraldi käsitluses, mis on ainus alus, et teha tuge-
vusparameetrite arvutusi.

veekindlus õhutavus juhul, kui rõhkude erinevus on 50 Pa

Klass A kogu hermeetilisus
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MWF TÄIDISEGA PANEELID

ÜLDISED OMADUSED
Reeglina on mineraalvatt valmistatud basaldist (purskekivim), mis sulab +1400°piires ja seejärel kõvastub defibratsiooni protsessis. 
Seega, saadud basaltkiud lisatakse kui sidusmaterjal. Kiud töödeldakse vastava vett tõrjuva  repellendiga, millega saab mineraalvatt 
põhilised isolatsiooni omadused. Soojustus on tehtud laus mineraalvatist, mis on tulekindlate omadustega, mille  tihedus on 100 ± 20 
kg / m3 ja tulekindluse klass  A1.

Kasutatav tooraine läbib põhjaliku kontrolli, et avastada kahjulikke aineid nagu CFC ja HCFC. Me kanname hoolt keskkonna kaitse eest 
ja me ei kasuta selliste koostisainetega tooteid. 

OMADUSED
IZOPANEL MWF sandwich-paneelid on mineraalvilla (kivivilla) täidisega. MWF - see on materjal, millel on head isolatsiooni ja termilised 
omadused, mis peegeldub soojustpidavuse koefitsiendis 

Käesoleval paneelil on head heliisolatsiooni omadused, mida näitab ka keskmine heliisolatsiooni koefitsient

heli neelduvuse koefitsient 

Paneelidel, millel on vahtpolüstüroolist täidis e, , on tuletõkke omadused, mis kuuluvad mittesüttivate materjalide klassi 

Paneelid, millel on MWF täidis, on saavutanud testimistel väga häid tulemusi tulepüsivuse valdkonnas. Sõltuvalt paneelide paksusest, 
kuuluvad need tulekindluse klassi 

Tänu lukkude vastavale profileerimisele, saadi sellised paneelide liitekohad, mis tagavad täieliku hermeetilisuse, mis infiltreerivad õhu 
ja veeauru aga ka külgvihma. 

MWF täidisega paneelide programm hõlmab ühte tüüpi seinapaneele ja ühte tüüpi katusepaneele: 

•  IzoWall 
Standardne seinapaneel. Paksus 40 kuni 250 mm. Seda võib kasutada ehitusmaterjalina seinte paigaldamiseks nii vertikaalses kui ka 
horisontaalses asendis. Ühendamine konstruktsioonidega teostatakse kinnitusdetailidega, mis monteeritakse talade külge läbi paneeli. 

• IzoRoof
Kasutatakse väikese ja keskmise kaldega katuste rajatise ehitamisel. Välimise pinna vorm on trapetsikujuline. Paksus 60 kuni 250 mm. 
Soovi korral saab IzoRoof paneele saab valmistada pikendusega, mida vajadusel liita nende põhipikkusele. 

λ = 0,040 W/m*K 

EI 120

Rw= 27-32 dB

αw = 0,15

A2
Mittesüttiv materjal
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Paksus 
[mm] λ [W/(m•K)] U   [W/(m2•K)] mass [kg/m2]

0,5/0,5 mm 0,5/0,6 mm 0,6/0,6 mm

40

0,040

0,86 13,2 14,0 14,9
50 0,71 14,3 15,1 16,0
60 0,60 15,4 16,2 17,1
75 0,49 17,0 17,9 18,8
80 0,46 17,6 18,4 19,3

100 0,38 19,8 20,6 21,5
120 0,31 22,0 22,8 23,7
140 0,27 24,2 25,0 25,9
150 0,25 25,3 26,1 27,0
160 0,24 26,4 27,2 28,1
175 0,22 28,0 28,9 29,8
200 0,19 30,8 31,6 32,5
230 0,17 34,1 34,9 35,8
250 0,15 36,3 37,1 38,0

Paksus  [mm] reageerimine tulele tule levimine tulekindlus

40 - 75 A2 - s1, d0 NRO  - 
80 A2 - s1, d0 NRO EI 45

100 - 140 A2 - s1, d0 NRO EI 60
150 - 250 A2 - s1, d0 NRO EI 120

Parameetrid on fikseeritud normis  РM-РM ISO 717-1:1999

RA2≥ RA1≥ RW≥
23-28 25-30 27-31

veekindlus õhutavus juhul, kui rõhkude erinevus on 50 Pa

Klass A < 1.5 m3/(h*m2)

IzoWall MWF
Sandwich seinapaneelid

  Paneelide profileeritud vooderdis, mis paistab silma pealispinna erilise meeldivuse poolest.
  Painde suur raadius, mis tagab kaitsekihi tugevuse.
  Kahekordne lukustus paneelide ühendamiseks.
 Profileeritud ääred lihtsustavad montaaži ja tagavad termoisolatsiooni.
  Mittesüttivast mineraalvillast täidis (MWF).

termoisolatsioon

hermeetilisus

tulekindluse 
parameetrid

akustika

1150

L/R/M/E
L/R/M/E

IzoWall sandwich paneelid on ettenähtud  hoonestamiseks sise- ja välisseinte ning ripplagede paigaldamiseks. Neid saab monteerida 
nii vertikaalses kui ka horisontaalses tasapinnas. Need paneelid kinnitatakse konsoolkonstruktsioonide külge puurkruvide abil  
väljaulatuvatele osadele. Kruvide arvu ja nende kinnitamise asetust saate vaadata „Izopanel tehnilisest kataloogist”.

kandevõime

Paksus [mm]
Ühelöövilise tala suurim ulatus [m] kui sandwich paneeli heledate vooderduslehtede (0,4/0,5 mm) 

koormuste [kN/m2] teatud väärtuste parameetrite kandevõime  piiramisega (SGN)
-1 kN/m2 -0,6 kN/m2 -0,4 kN/m2 0,4 kN/m2 0,6 kN/m2 1 kN/m2

60 2,7 m 3,4 m 4,0 m 4,2 m 3,6 m 2,9 m
80 3,0 m 4,0 m 4,6 m 4,8 m 4,2 m 3,3 m

100 3,3 m 4,2 m 5,4 m 5,7 m 4,5 m 3,6 m
125 3,7 m 4,8 m 6,0 m 3,3 m 5,1 m 4,0 m
150 4,2 m 5,4 m 6,3 m 6,8 m 5,7 m 4,5 m

Esitatud tabelis on ainult lihtsustatud väljavõte tugevustabelis antud omadustest - eraldi käsitluses, mis on ainus alus, et teha tuge-
vusparameetrite arvutusi.
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kandevõime

Paksus [mm]
Ühelöövilise tala suurim ulatus [m] kui sandwich paneeli heledate vooderduslehtede (0,4/0,5 mm) 

koormuste [kN/m2] teatud väärtuste parameetrite kandevõime  piiramisega (SGN)
-1 kN/m2 -0,6 kN/m2 0,6 kN/m2 1 kN/m2 2 kN/m2

60 2,7 m 3,4 m 3,6 m 2,9 m 2,0 m
80 3,0 m 4,0 m 4,2 m 3,3 m 2,3 m

100 3,3 m 4,2 m 4,5 m 3,6 m 2,6 m
125 3,7 m 4,8 m 5,1 m 4,0 m 2,9 m
150 4,2 m 5,4 m 5,7 m 4,5 m 3,1 m

Esitatud tabelis on ainult lihtsustatud väljavõte tugevustabelis antud omadustest - eraldi käsitluses, mis on ainus alus, et teha tuge-
vusparameetrite arvutusi.

Paksus 
[mm] λ [W/(m•K)] U  [W/(m2•K)] mass [kg/m2]

0,5/0,5 mm 0,5/0,6 mm 0,6/0,6 mm

60

0,040

0,61 15,6 16,5 17,4
75 0,50 17,3 18,2 19,1
80 0,47 17,8 18,7 19,6

100 0,38 20,0 20,9 21,8
120 0,32 22,2 23,1 24,0
125 0,31 22,8 23,7 24,6
140 0,28 24,2 25,3 26,2
150 0,26 25,5 26,4 27,3
160 0,24 26,6 27,5 28,4
175 0,22 28,3 29,2 30,1
200 0,19 31,0 31,9 32,8
230 0,17 34,3 35,2 36,1
250 0,16 36,5 37,4 38,3

Paksus [mm] reageerimine tulele tule levimine tulekindlus

60 - 75 A2 - s1, d0 NRO  - 
80 - 250 A2 - s1, d0 NRO ≥ REI 60

Parameetrid on fikseeritud normis  РM-РM ISO 717-1:1999

RA2≥ RA1≥ RW≥
28-29 31 32

IzoRoof MWF
Sandwich katusepaneelid

   Profileeritud paneelide kate annab eriliselt ilusa väljanägemise välispinnale 
  Painde suur raadius, mis tagab kaitsekihi tugevuse.
  Tühimik, mis kaitseb vee kapillaarset imendumist.
  Mittesüttivast mineraalvillast täidis (MWF).
  Profileeritud ääred lihtsustavad montaaži ja tagavad lukustuse hermeetilisuse.

1080

TR
L/R/M/E

IzoRoof Sandwich paneele kasutatakse katuste katmiseks erinevat tüüpi objektidel. Paneelid kinnitatakse konsoolide konstruktsioonide 
külge puurkruvide abil  väljaulatuvatele osadele. Kruvide arvu ja nende kinnitamise asetust saate vaadata „Izopanel tehnilisest 
kataloogist”.

termoisolatsioon

hermeetilisus

tulekindluse 
parameetrid

akustika

veekindlus õhutavus juhul, kui rõhkude erinevus on 50 Pa

Klass A < 1.5 m3/(h*m2)
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EPS TÄIDISEGA PANEELID

ÜLDISED OMADUSED
Vahtpolüstürool on poorne plastik, mida saadakse polüstüroolist graanulite survetöötluse abil. See koosneb omavahel seotud, 
ovaalsetest, suletud rakkudest. Poorsel polüstürooli  struktuuris on  väikesed  õhuvahed graanulite vahel. Polüstürool kui sünteetiline 
materjal on vastupidav veele ja niiskusele ja samuti omab suurt takistust difusiooni suhtes – veeaurude liikumise osas. Polüstürooli 
tihedus on vahetult seotud tugevuse ja soojusisolatsiooni omadustega.  EPS sandwich paneelide termoisolatsioon on valmistatud 
tooraine optimaalsest valikust lähtudes, mis sobib  vahtpolüstürooli  tihedusega ≥ 15 kg/м3.

OMADUSED
IZOPANEL sandwich-paneelid , mille täidiseks on EPS on plaadid, mis on valmistatud polüstüroolis EPS. Penoplast on materjal, millel on 
väga head isolatsiooni ja termilised omadused, mida näitab ka soojusjuhtivuse koefitsient

Paneelid, mis on vahtpolüstüroolist sisuga on heade akustiliste omadustega, mille tunnuseks on keskmiselt tasakaalustunud koefitsient 
heliisolatsiooni efektiga

Paneelid, millel südamik on vahtpolüstürool, omavad tulekaitse omadusi, mis kuuluvad nende toodete kategooriasse, millised takistavad 
tule levikut

Tänu lukkude vastavale profileerimisele, saadi sellised paneelide liitekohad, mis tagavad täieliku hermeetilisuse, mis infiltreerivad õhu 
ja veeauru ning on külgvihma kindlad.

On olemas ühte tüüpi seinapaneele:
•  IzoWall 
Standardne seinapaneel. Paksus 40 kuni 250 mm. Seda võib kasutada nii seintena vertikaalses või horisontaalses asendis. Kinnitused 
konstruktsioonidele toimub vastavate ühendusdetailidega, mis kruvitakse konstruktsioonide külge läbi paneeli.

On olemas kahte tüüpi katusepaneele:
• IzoRoof
Kasutatakse kaldkatuste - väikese ja keskmise kaldega, katuste rajamiseks. Välimine pind on trapetsikujuline. Paksus 60 kuni 250 mm. 
Soovi korral saab IzoRoof paneele valmistada järguti, mis võimaldab neid pikuti kokku panna. Järkamise põhimõte on esitatud tehnilise 
joonise leheküljel.

λ = 0,040 W/m*K

Rw= 23-24 dB

NRO
(ei levita tuld) 
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Paksus  
[mm] λ  [W/(m•K)] U  [W/(m2•K)] mass [kg/m2]

0,4/0,5 mm 0,5/0,5 mm

40

0,040

0,86 8,3 9,1
50 0,71 8,4 9,3
60 0,60 8,6 9,4
75 0,49 8,8 9,7
80 0,46 8,9 9,7

100 0,38 9,2 10,0
120 0,31 9,5 10,3
125 0,30 9,6 10,4
140 0,27 9,8 10,6
150 0,26 9,9 10,8
160 0,24 10,1 10,9
175 0,22 10,3 11,2
180 0,21 10,4 11,3
200 0,19 10,7 11,5
250 0,16 11,4 12,3

Paksus [mm] reageerimine tulele tule levimine

40 - -
50 - 100 - NRO
100 -250 - NRO

Parameetrid on fikseeritud normis  РPM-EM ISO 717-1:1999

RA2≥ RA1≥ RW≥
18 [19]* 21 [22]* 23 [24]*

veekindlus õhutavus juhul, kui rõhkude erinevus on 50 Pa

Klass A < 1.5 m3/(h*m2)

IzoWall EPS
Penoplastist sandwich-paneel 
seinapaneel.

 Fassaadi profileeritud lehed, välimuse hea väljanägemine. 
 Teraslehtede profileerimise painutamise suur raadius, mis tagab kaitsekatte tugevuse
  Paneelide ühendamise topelt lukustus tagab hermeetilisuse. 
 Profileeritud servad hõlbustavad paigaldamist. 
  Penoplastist paneelitäidis. 

termoisolatsioon

hermeetilisus

tulekindluse 
parameetrid

akustika

L/R/M/E/A/B

Paneele IzoWall EPS kasutatakse välisteks ja sisemisteks seinteks tööstusrajatiste ehitamisel: tootmishooned, laod, kaubanduskeskused, 
kaubanduspaviljonid, põllumajandushooned. Võib kasutada vertikaalses ja horisontaalses asendis. 

Kandevõime

Paksus [mm]
Ühelöövilise tala suurim ulatus [m] kui sandwich paneeli heledate vooderduslehtede (0,4/0,5 mm) 

koormuste [kN/m2] teatud väärtuste parameetrite kandevõime  piiramisega (SGN)

-1 kN/m2 -0,6 kN/m2 -0,4 kN/m2 0,4 kN/m2 0,6 kN/m2 1 kN/m2

50 2,4 m 3 m 3,6 m 3,6 m 3 m 2,4 m
60 2,7 m 3,3 m 4,1 m 4,1 m 3,3 m 2,7 m
75 2,9 m 3,8 m 4,7 m 4,7 m 3,8 m 2,9 m

100 3,8 m 4,8 m 5,9 m 5,9 m 4,8 m 3,8 m
125 4,2 m 5,4 m 6,6 m 6,6 m 5,4 m 4,2 m
150 4,5 m 5,9 m 7,4 m 7,4 m 5,9 m 4,5 m

Esitatud tabelis on ainult lihtsustatud väljavõte tugevustabelis antud omadustest - eraldi käsitluses, mis on ainus alus, et teha tuge-
vusparameetrite arvutusi.

* paksust lehte 0,4/0,5 mm (paksus 0,5/0,5 mm)

1150
L/R/M/E/A/B
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Paksus  
[mm] λ  [W/(m•K)] U  [W/(m2•K)] mass [kg/m2]

0,4/0,5 mm 0,5/0,5 mm

60

0,040

0,61 8,8 9,7
75 0,50 9,0 9,9
80 0,47 9,1 10,0

100 0,38 9,4 10,3
120 0,32 9,7 10,6
125 0,31 9,7 10,7
140 0,28 10,0 10,9
150 0,26 10,2 11,0
160 0,24 10,3 11,2
175 0,22 10,5 11,4
200 0,19 10,9 11,8
250 0,16 11,7 12,5

Paksus [mm] reageerimine tulele tulekindlus

60 - 80 - BROOF(t1)
100-250 - BROOF(t1)

Parameetrid on fikseeritud normis  РM-РM ISO 717-1:1999

RA2≥ RA1≥ RW≥
18 [19] 21 [22] 23 [24]

veekindlus õhutavus juhul, kui rõhkude erinevus on 50 Pa

Klass A < 1.5 m3/(h*m2)

 Fassaadi profileeritud lehed, välimuse hea väljanägemine. 
  Teraslehtede profileerimise painutamise suur raadius, mis tagab kaitsekatte tugevuse.
 Profileeritud servad tagavad lukustuse hermeetilisuse
 Kambrid, takistavad kapillaarse vee läbitungimist.
  Penoplastist paneelitäidis.

termoisolatsioon

hermeetilisus

tulekindluse 
parameetrid

akustika

Paneele IzoRoof EPS kasutatakse katuste paneelidena tööstusrajatiste ehitamisel: tootmishooned, laod, kaubanduskeskused, 
kaubanduspaviljonid, põllumajandushooned.

kandevõime

Paksus [mm]
Ühelöövilise tala suurim ulatus [m] kui sandwich paneeli heledate vooderduslehtede (0,4/0,5 mm) 

koormuste [kN/m2] teatud väärtuste parameetrite kandevõime  piiramisega (SGN)
-1 kN/m2 -0,6 kN/m2 0,6 kN/m2 1 kN/m2 2 kN/m2

60 2,9 m 3,8 m 3,8 m 2,9 m 2,1 m
75 3,3 m 4,2 m 4,2 m 3,3 m 2,3 m

100 3,5 m 4,5 m 4,5 m 3,5 m 2,4 m
125 3,9 m 5 m 5 m 3,9 m 2,7 m
150 4,2 m 5,4 m 5,4 m 4,2 m 3 m
200 4,8 m 6,3 m 6,3 m 4,8 m 3,5 m
250 5,4 m 6,7 m 6,7 m 5,4 m 3,9 m

Esitatud tabelis on ainult lihtsustatud väljavõte tugevustabelis antud omadustest - eraldi käsitluses, mis on ainus alus, et teha tuge-
vusparameetrite arvutusi.

IzoRoof EPS
Katusekatte sandwich-paneel 
vahtpolüstürool täidisega.

1080

TR

L/R/M/E
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