Уникална изолация
от каменни и
стъклени влакна

Една система - Два продукта

Система безшевна пръскана изолация от минерални влакна

Стъклени влакна в комбинация с
водоразтворимо двукомпонентно
свързващо вещество.
Бяла на цвят.
Плътност до 55 kg/m

Каменни влакна в комбинация с
водоразтворимо двукомпонентно
свързващо вещество.
Сива на цвят.
Плътност до 150 kg/m

ефективно спасение срещу студа, жегата, шума,
огъня, корозията, конденза и мухъла

Как работи системата СпреФикс
Изолацията дължи своите уникални качества на заложената в нея
свързваща система. В момента на напръскване, свързващото вещество
- воден разтвор на поливинилалкохол полимер (LPA) и втвърдителят динатриев тетраборат (LPB) се смесват. Сместа се втвърдява до гел
заедно с минералните влакна, когато достигне повърхността.
Втвърденото вече свързващо вещество е неразтворимо във вода, което
предполага, че изолационното покритие ще изсъхне по-бързо, в
сравнение с изолационния материал, който съдържа свързващи
вещества и уплътнители, които се раздуват във вода. Втвърденото
лепило (LPA) поливинилалкохол полимер се свива при съхнене, в
резултат на което се образува изолационен слой, който е порьозен, с
перфектни слепващи свойства и запазващ формата си.

Изолационният слой е порьозен, не се втвърдява веднага и може да
бъде обработван по-късно.
Втвърденото свързващо вещество не е разтворимо във вода.
Постига се здрава структура, чиято плътност може да се контролира.
Композицията се поддържа при температура над 600оС за стъклените
и над 1125оС за каменните влакна.
Изолацията може да абсорбира и да отделя влага.
Напълно безшевен и безотпадъчен монтаж.
Перфектно слепване към стомана, дърво, пластмаса, бетон и стъкло.
Не образува пукнатини при изсъхване.
Лесен монтаж на труднодостъпни места.
Замърсените близки повърхности лесно се почистват само с вода.
Диша и е паропропусклива.
Няма добавки като разтворители, азбест, цимент или леснотопими
силикати.
Желаната дебелина покритие се постига само с едно нанасяне.
Повърхността е УВ - устойчива и може да се боядисва със спрей или LPO
- покритие.
Нанася се изключително бързо и чисто, без наличие на отпадък.
Изолираната повърхност лесно се поддава на ремонт при нужда.
Много добри стойности на топлопроводимост λ=0,033 W/mK.
Коефициент на топлопреминаване до U=0.33 W/m2K
Много добра звукоизолация с коефицент на звукопоглъщане до 60 dB.
Контролира конденза и е устойчива на мухъл.
Не поражда корозия и е устойчива на удар.
Абсолютно негорима и безвредна за човешкото здраве.

100% ефективна безшевна и газоплътна изолация

Слабите места при ползване на плочести изолации и
изолационни кечета по стария начин

Със SpreFix няма слаби места!

Изолация
Слабо място
с неуплътнени
шевове и фуги

Изолирана
повърхност

безшевна изолация

Изолирана
повърхност

100% невъзможност да се избегнат фугите

100% винаги запълнени фуги!

ПРЕДИ

СЕГА

Полагане и монтаж

ПОЛАГАНЕ ЧРЕЗ НАПРЪСКВАНЕ

ПРИТИСКАНЕ ЗА УПЛЪТНЯВАНЕ

МОНТАЖ НА ФАСАДНИ ПАНЕЛИ

ЗАВЪРШЕНА ФАСАДА

При разпръсквателната дюза, влакната
се смесват със свързващото вещество и
втвърдителя. Преди това повърхността
леко се напръсква само със свързващото
ве ще с т во , с л ед ко ето с е п од а в ат
влакната и втвърдителя. Дебелината от
приблизително 100 мм може да се
постигне само с едно напръскване.

Твърдостта на повърхностния с лой
може да се регулира.

Панелите се монтират върху даващата
н и в е л а ц и я м ета л н а и л и дъ р в е н а
конструкция, като могат да се фугират с
полимерен фугопълнител или да са с
видими крепежи и фуга.

С възможност за мазилка или боя на
повърхностния слой на обшивката панели от фиброцимент или сайдинг от
PVC или дърво.

Дебелината на изолационното покритие
се измерва със специален уред.

Този метод позволява получаване на
относително фини ръбове и ъгли.
SpreFix изолацията е практически
не зависима от метеорологичните
условия - дъжд, сняг, студ и жега, дори и
без монтирана обшивка.

Комбинацията от носеща конструкция
изолация SpreFix и обшивк а дава
възможност за постигане на
вентилируемост на фасадата и модерна
визия.

Перфектната топло- и звукоизолация

Топлопроводимостта на

е тествана и се равнява на
λ = 0.033 W/mK.
Коефициент ът на
топлопреминаване достига
до U=0.33 W/m2K в зависимост от дебелината и
плътността.
Това е много добра стойност, като се има предвид
факта, че след полагането
му не се образува топлинен
м о с т, п о р а д и д о б р ото
сцепление с повърхността.
Той е идеален за изолиране
на тавани на приобщени
тераси, както и в случаите
на изграждане на вентилируеми окачени фасади, а също и незаменим при
нужда от топлоизолиране на пътни мостове, трудно достъпни места,
основи на сгради, тунели, подлези, конструкции на зимни градини и
оранжерии.

има високо ниво на
звукопоглъщане и затова е
подходящ за решаване на
проблеми, свър з ани с
акустиката на сградите.
След напръскването му
върху повърхността на
тавана или с тената,
изолацията може да бъде
боядисана директно, както
и да остане над окачен
таван.
Този вид изолация гарантира отсъствието на компресирани зони или
к у хини, през които да
прониква звук или въздух.
формира едно монолитно, запечатващо
покритие, като по този начин се превръща в неделима част от
повърхността, върху която е нанесен.

Звукоизолация в съответствие с “tubo method”

с плътност 50 кг/м3

Полагане на SpreFix G на таван
във фамилна къща в гр. София

осигурява високо ниво на звукопоглъщане и затова се

Полагане на SpreFix G на стени
във фамилна къща в гр. София

постига:

използва за разрешаване на проблеми, отнасящи се до акустиката на сградите. той

Намаляване на общото ниво на шум в сградите.

показва отлични характеристики на шумопоглъщане, независимо дали става въпрос

Намаляване на ехото в големите халета и зали, като закрити игрища и летища.

за обществени или промишлени сгради или плавателни съдове. С бързото си
безшевно полагане

става универсална шумоизолация.

Намаляване на нивата на шум от машини, оборудване, тръбопроводи и
съоръжения.

Защита от огън на тръбопроводи и инсталации

е с плътностт до
150 кг/м3.
Има естествен сив цвят същите
качества като
Дори когато един изолационен
материал е класифициран като
невъзпламеним или незапалим,
това не означава задължително,
че той е пожароустойчив.
За разлика от пенопластите, като
полистирол и полиуретан
е направен от
камък и той наистина не може да
гори.

Освен, че притеж ава всички
качества на
,
продуктът

има

една основна характеристика ЗАЩИТА ОТ ПОЖАР.
Той може да служи като преграда на
огъня, да контролира разпространяването му и да осигури допълнителните минути, така важни за
спасяване на човешки живот, на
имущество и ограничаване на
щетите за околната среда.
действа като
щит срещу пожар, освен поради
устойчивостта си на близо 1000оС, но
и поради начина си на безшевно
полагане, при което става част от
структурните елементи от сградата или конструкцията.

Затова намира приложение във
всички случаи на противопожарна
защита: при стоманени конструкции, нефтени платформи, за изое получил одобрение като устойчив на пожар изолационен
лация на противопожарни стени и
турбини, при изолация на тръбо- материал А60 за палуба и преграда на кораби и морски съоръжения Det Norske Veritas
(DNV), IMO A=7999 (19)
проводи.
е тестван в съответствие на международния стандарт IMO/ISO,
чиито изисквания са по-завишени в сравнение с BS/ ASTM.

Контрол на влагата и конденза
Морско приложение и изолация
на нефтени платформи и кораби

Промяна на теглото в грама (g)

абсорбира влагата по-бързо.

Дни

Т1. Таблица за абсорбция на влага
Полагайки
ние можем да контролираме:
Процеса на влошаване на експлоатацията на сградите и тяхната годност.
Образуването на мухъл, включително контролиране на риска от заболявания,
в следствие на високите нива на влажност и конденз.
Корозията на тръбите, клапаните и тръбните съединения, която се дължи на
задържането на вода вътре в изолационната система.
Трайността на продуктите в складове и производствени помещения като
плодохранилища, мандри и цехове за обработка на хранителни продукти и
лекарства.

има над 20 годишен документиран опит в изолирането на
фериботи, подводници, ледоразбивачи, танкери, контейнеровози и РО-РО кораби.
Една от най-добрите характеристики на
е способността му да
задържа високи количества водни пари и да освобождава влагата, без това да доведе
до увреждане на изолацията. това означава, че изолацията ще способства да се
намалят щетите върху конструкциите, чрез контролиране на влагата, която е една от
основните причини за възникване на корозия и ръжда.

Контрол на влагата и конденза

, има естествен
бял цвят, класифициран е като
невъзпламеним материал.
Раздел ІІ - 2 на SOLAS 1974 г, IMO
D.799 (19), от Лойдс Корабен
регистър, Registro Italiano Navale
(RINA) и германския Лойд.
Монтаж на SpreFix G
(фасада на фамилна къща в гр. Варна)

Използван като изолация във

Монтаж на SpreFix S
(таван на мансарда на къща в гр. Варна)

влаковете, автобусите и корабите.
Корпусите на всички пътнически
в а го н и въ в ф и н л а ндс к ите и
шведските железници са
изолирани със

,

както и италианските високоскоростни влакове “Пандолино”.

Монтаж на SpreFix G
(фасада на фамилна къща в гр. Варна)

Монтаж на SpreFix S
(фасада на Yachting BG гр. Бургас)

Монтаж на SpreFix S
(фасада на Yachting BG гр. Бургас)

СпреФикс в България

безшевна пръскана изолация е внедрена на
пазара в средата на 80-те години
от фирмата Ovacon AB - Швеция,
на базата на метод, разработен
по-рано във Франция.
Фирмата работи в съответствие
със системата за качество ISO
9001. Тя притежава патентите,
търговските марки и
сертификатите за
системата, за машините и за
нейното полагане.
“Варна Плас т” ООД има
и з к л ю ч и те л н и те п р а в а з а
продажба на продуктите
-безшевна пръскана изолация на
територията на България, в качеството си на лицензиран контрагент със сертификат за
квалификация, издаден от Ovacon AB.

Удовлетворението
е в ефективността!

Повече информация на DVD
или на следните адреси:
На Български:
www.varnaplast.com
На Английски:
www.ovacon.se
www.spre x.com

Нашите качества
са вашето предимство!

“Варна Пласт” ООД притежава изключителните права върху продуктите
с марка SpreFix за България, произведени от OVACON AB - Швеция

9000 Варна
ул.”Хр. Самсаров” 26
тел. /факс 052 65 75 75
моб. 0899 17 10 90
oﬃce@varnaplast.com

