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0.036 W/mK

Tkurrshmëri CP4

mbrojtje e garantuar nga shëndeti i shokut

Pllaka izoluese për konstruksionet e dyshemesë.
NaturBoard POD STANDARD është pllakë 
kompakte nga pambuku mineral guror, me 
dendësi të qëndrueshme dhe u takon produkteve 
të forta.Produkti është i padjegshëm, rezistent ndaj 
temperaturave të larta, rezistent ndaj plakjes dhe 
është kimikisht neutral.
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APLIKIMI PËRSHKRIMI I PRODUKTIT

KARAKTERISTIKAT TEKNIKE PËRPARËSITË

Koeficienti i përçueshmërisë termike λD

Klasa e reagimit ndaj zjarrit A1 - material i padjegshëm
konsistencë dhe kompaktësi

rezistenca ndaj plakjes

manipulimi i thjeshtë dhe i lehtë

pa formaldehid të shtuar

e përshtatshme për manipulim 

pa aromë 

prehet lehtë 

DIMENSIONET E PAKETIMIT

CopëTrashësia Gjerësia Gjatësia
/ paketë / paketë / paketë

CERTIFIKATAT

20 600 1000 15 9.0 0.18

30 600 1000 10 6.0 0.18

40 600 1000 8 4.8 0.19

50 600 1000 6 3.6 0.18



NaturBoard POD STANDARD

Knauf Insulation d.o.o. Beograd

 

     

Të gjitha të drejtat e rezervuara, duke përfshirë edhe riprodhimin fotomekanik dhe ruajtjen në mediet elektronike. Gjatë përpilimit të këtij dokumenti, shumë vëmendje i është kushtuar mbledhjes së informacioneve, 
teksteve dhe ilustrimeve. Megjithatë, mundësia e gabimit nuk është plotësisht e përjashtuar. Një margjinë e vogël e gabimit prapë ekziston. Botuesi dhe redaktorët nuk mund të marrin përsipër përgjegjësinë juridike 
ose çfarëdo përgjegjësi tjetër për informatat e pasakta dhe për pasojat e tyre të mundshme. Botuesi dhe redaktorët janë mirënjohës paraprakisht për propozimet, sugjerimet dhe tregimin e gabimeve eventuale.

office.belgrade@knaufinsulation.com

Kosova:
Tel/Mobile: +377 44 506 839
Email: berisha.sylejman@knaufinsulation.com

Albania:
Tel/Mobile: +355 69 600 88 31
Email: almir.dhimitri@knaufinsulation.com

ECOSE® Technology është një teknologji e lidhësit pa formaldehid të shtuar, e bazuar kryesisht në materiet nga natyra që 
ripërtërihen shpejtë në vend të kemikaleve në bazë të naftës. Për prodhimin e pambukut mineral me ECOSE® Technology 
nevojitet më pak energji se sa për prodhimin me lidhësin tradicional.
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MË SHUMË INFORMACION

Produkti është i dedikuar për mbrojtjen nga tingulli i goditjes në konstruksionet pluskuese të dyshemesë, izolimin termik, si dhe për mbrojtjen nga zjarri. Është ideal 
për montim nën estrihun e lagshtë dhe për ngarkesën e projektuar të shpërndarë njëtrajtësisht deri në 3 kPa.

Paketimi dhe magazinimi

Produkti NaturBoard POD STANDARD furnizohet në folie PE termotkurrëse. Produktet duhet të magazinohen në hapësirë të mbyllur apo të mbuluar. Në 
situata të jashtëzakonshme, paketimet e magazinuara në hapësirë të jashtme duhet të mbrohen me folie të papërshkueshme nga uji. Paketimet nuk duhet të 
vendosen drejtpërdrejtë në tokë.

Aplikimi


