Сертификати

Продукти, носещи маркировката EC, отговарят на правилата на ЕС и следователно
могат да бъдат продавани на европейския
пазар. Това потвърждава, че продукта е
тестван преди пускането на пазара от независим орган и съответства на приложимите
разпоредби.
The Keymark е европейска единна сертифицираща марка за идентификация на стандартизирани продукти. В допълнение към
ЕС маркировката, която урежда основните
правни стандарти, The Keymark удостоверява съответствие с унифицираните Европейски стандарти за качество.
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Маркировката за съответствие U обозначава строителни продукти за германския
пазар, които отговарят на правните разпоредби и стандартите на строителните институции. Независими проверяващи
институции следят за изпълнението на тези
разпоредби. U знакът допълва ЕС маркировката.
Френският орган за сертифициране
ACERMI (Асоциация за сертифициране на
изолационни материали) удостоверява
автентичността и дълготрайността на декларираните експлоатационни характеристики. Сертифицирането включва независим одит на системата за контрол на качество и всички свойства на продукта, свързани
с ЕС маркировката.
Надзорният орган на Комисията SIA 279 за
термични изолационни материали проверява валидността на декларираната топлопроводимост в съответствие със съответните стандарти. След успешен контрол,
осигурява на кандидата временно потвърждение на обявена стойност за швейцарския пазар.
BBA (британски борд по обновяванията)
удостоверява сградни продукти и системи
в съответствие със строителните правила,
приложими в Обединеното Кралство. BBA
инспекторите редовно проверяват производствените обекти и техните системи за
контрол на качеството.
natureplus е европейски знак за качество за
строителни продукти и мебели. Сертифицираните продукти отговарят на високите
изисквания за защита на климата, здравословните условия на живот и устойчивост.
Обширният анализ на продукти и процеси
се извършва от външни институти за изпитване, за да се гарантира надеждно тестване.

Декларацията за екологичност на продукта
(EPD) осигурява количествена информация за жизнения цикъл на продукта от гледна точка на околната среда. Декларацията
включва отчети за използвана енергия и
ресурси и показва степента, в която даден
продукт допринася за парниковия ефект,
подкиселяването, еутрофикацията, изтъняването на озоновия слой и образуването
на смог.
Австрийската еко – маркировка е гаранция
за екологично чисти продукти. Тя осигурява
информация за въздействието на продукти
върху околната среда поради тяхното
производство, употреба и обезвреждане.
Продукти с еко – маркировката трябва да
отговарят на набор от критерии за околната
среда, удостоверявани от независим
експерт.
Обозначение за произход на Schweizer
Holz доказва швейцарският произход на
дървената суровина. Продукти, изработени от швейцарско дърво, произлизат от
устойчиви и екологично съобразни гори,
имат къси транспортни разстояния, удостоверяват качество и са произведени от висококвалифицирани професионалисти.
Във Франция строителните продукти, както
и структурните материали и материалите за
обзавеждане, се класифицират от гледна
точка на техните емисии. А + е най-ниският
клас на емисии, C е най-високият.
PAVATEX отговаря на стандарта PEFC (Програма за утвърждаване на горска сертификация) по отношение на СОС (Chain of Custody, в превод Верига на Попечителство).
Така PAVATEX може да разпределя при
искане PEFC продукти, които са тясно контролирани и произхождат от гори, които са
управлявани в съответствие с екологичните, социалните и икономическите принципи и критерии на PEFC.
Печатът на Съвета за стопанисване на горите (FSC) идентифицира продукти от гори с
екологични, социално приемливи и икономически жизнеспособни начини на управление. PAVATEX продуктовата гама отговаря на стандартите и има право да обработва FSC продукти. PAVATEX дървесни топлоизолационни плочи, използващи FSC сертифицирана дървесина, са на разположение при поискване.
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Паропропускливи фазерни плоскости
Може да бъде изложена на атмосферни условия до 3 месеца
Паропропускливост и балансиране на влагата
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Продуктово описание

Ïëúòíîñò
Топлопроводимост
Специфичен топлинен капацитет
Коефициент на паропропускливо съпротивление
Реакция на огън

Клас

Сила на натиск при 10% деформация
Сила на опън, перпендикулярна
на равнината на плоскостта
Код за отпадъци, съгласно
Европейския Каталог на Отпадъците

Фазерните плоскости ISOLAIR могат да бъдат изложени на атмосферни условия в продължение на 3 месеца и са водоустойчиви
съгласно Европейска норма EN 14964 за изолационни плоскости.
Фазерните панели ISOLAIR са едновременно и изолационни
такива и следователно могат да бъдат включени в калкулацията на
топлинния обмен. Когато се използват като обшивка, моля да бъдат взети под внимание специфичните изисквания за монтаж в
съответната държава, съгласно процедурите и стандартите в техническата документация. Панелите за обшивка ISOLAIR могат да
бъдат използвани като паропропусклив, водонепромокаем слой
при външни стени на дървени конструкции.
Пълна декларация за употреба
За допълнителна информация, моля посетете www.pavatex.com

Идентификационен код

Съхранение
Панели за обшивка
Влакнест панел

Тип

На сухо място и осигурено срещу повреди. Да се монтира само при
сухи панели. Да не се съхраняват повече от четири палета едно
върху друго.
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PAVATEX àêñåñîàðè
Çà ãðóíäèðàíå è ëåïåíå íà ôóãè: PAVABASE èëè
PAVAPRIM
Çà âëàæíè îñíîâè: PAVACOLL 310/600
Çàëåïâàùà ëåíòà çà ñúåäèíÿâàíå: PAVATAPE 75/150 è
PAVATAPE FLEX
Çà çàëåïâàíå: PAVACOLL 310/600
Тук ще намерите подробна и полезна информация
относно приложението и монтажа на продуктите.

Паропропускливи фазерни плоскости
Може да бъде изложена на атмосферни условия до 3 месеца
Паропропускливост и балансиране на влагата
Доказана устойчивост на дъжд, пожаро- и звукоизолация

Размери
Дебелина

[ìì]

Приложение
Тегло
[êã/ì2]

Формат

[ñì]

Размери на
плоскостта
[ñì]

Плоскости
в пале
[áð.]

Площ за пале Тегло за пале

[ì2]

[êã]

Страничен
профил

Êëèê-êëàê
Êëèê-êëàê
Êëèê-êëàê

Òåõíè÷åñêè äàííè

Ïðîäóêòîâî îïèñàíèå

Ïëúòíîñò
Топлопроводимост
Специфичен топлинен капацитет
Коефициент на паропропускливо съпротивление
Реакция на огън
Сила на натиск при 10% деформация
Сила на опън, перпендикулярна
на равнината на плоскостта
Код за отпадъци, съгласно
Европейския Каталог на Отпадъците
Идентификационен код

Клас

Фазерните плоскости ISOLAIR могат да бъдат изложени на атмосферни условия в продължение на 3 месеца и са водоустойчиви
съгласно Европейска норма EN 14964 за изолационни плоскости.
Фазерните панели ISOLAIR са едновременно и изолационни
такива и следователно могат да бъдат включени в калкулацията на
топлинния обмен. Когато се използват като обшивка, моля да бъдат взети под внимание специфичните изисквания за монтаж в
съответната държава, съгласно процедурите и стандартите в техническата документация. Панелите за обшивка ISOLAIR могат да
бъдат използвани като паропропусклив, водонепромокаем слой
при външни стени на дървени конструкции.
Пълна декларация за употреба
За допълнителна информация, моля посетете www.pavatex.com
Съхранение

Панели за обшивка

На сухо място и осигурено срещу повреди. Да се монтира само при
сухи панели. Да не се съхраняват повече от четири палета едно
върху друго.
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PAVATEX àêñåñîàðè
Çà ãðóíäèðàíå è ëåïåíå íà ôóãè: PAVABASE èëè
PAVAPRIM
Çà âëàæíè îñíîâè: PAVACOLL 310/600
Çàëåïâàùà ëåíòà çà ñúåäèíÿâàíå: PAVATAPE 75/150 è
PAVATAPE FLEX
Çà çàëåïâàíå: PAVACOLL 310/600
Тук ще намерите подробна и полезна информация
относно приложението и монтажа на продуктите.

Паропропусклива изолация с фазерна плоскост
Комбинация от изолационна и фазерна плоскости
Може да бъде изложена на атмосферни условия до 3 месеца,
осигурявайки защита по време на строителството
Забележителна звукоизолация, благодарение на влакнестата
структура и високото специфично тегло

Размери
Дебелина

[ìì]

Приложение
Тегло
[êã/ì2]

Формат

[ñì]

Размери на
плоскостта
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Плоскости
в пале
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профил

Êëèê-êëàê
Êëèê-êëàê
Êëèê-êëàê
Êëèê-êëàê
Êëèê-êëàê
Êëèê-êëàê
на две колони на пале

Òåõíè÷åñêè äàííè

Ïðîäóêòîâî îïèñàíèå

Ïëúòíîñò

Доказано добра комбинация от PAVATHERM и ISOLAIR.

Топлопроводимост
Специфичен топлинен капацитет
Коефициент на паропропускливо съпротивление
Реакция на огън

Êëàñ

Приложения при покривната изолация: Като покривна изолация с интегриран фазерен борд, PAVATHERM-PLUS може да се
използва за поставяне както над ребрата на външния слой на
изолацията PAVATEX, така и монтирана директно върху гредите
като добавка към между-ребрената изолация.

Сила на натиск при 10% деформация
Сила на опън, перпендикулярна
на равнината на плоскостта

Приложение при изолация на външни стени: PAVATHERMPLUS е подходяща изолация както за стомано-бетонни, така и за
дървено-скелетни конструкции.

Код за отпадъци, съгласно
Европейския Каталог на Отпадъците

Ïúëíà äåêëàðàöèÿ çà óïîòðåáà

Идентификационен код

За допълнителна информация, вижте MSDS на www.pavatex.com

Панели за обшивка

Ñúõðàíåíèå
На сухо място и осигурено срещу повреди. Да се монтира само при
сухи панели. Да не се съхраняват повече от четири палета едно
върху друго.
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PAVATEX àêñåñîàðè
Çà ãðóíäèðàíå è ëåïåíå íà ôóãè: PAVABASE èëè
PAVAPRIM
Çà âëàæíè îñíîâè: PAVACOLL 310/600
Çàëåïâàùà ëåíòà çà ñúåäèíÿâàíå: PAVATAPE 75/150 è
PAVATAPE FLEX
Çà çàëåïâàíå: PAVACOLL 310/600
Тук ще намерите подробна и полезна информация
относно приложението и монтажа на продуктите.

Изолационна плоскост от дървесни частици, подходяща за
всякакви комбинации
Икономична допълнителна изолация. Може да се
комбинира с други Pavatex системи
Полага се директно на гредите или като под-ребрена
изолация
Подобрява звукоизолацията, благодарение на влакнестата
структура и високото специфично тегло
Изключителна защита от летните прегрявания, благодарение
на забележителното топлинно съхранение
Размери
Дебелина
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Приложение
Тегло
[êã/ì2]

Формат
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Êëèê-êëàê
Êëèê-êëàê
Êëèê-êëàê
Êëèê-êëàê
Êëèê-êëàê
на две колони на пале
40 мм не е одобрен като покривна изолация

Òåõíè÷åñêè äàííè

Ïðîäóêòîâî îïèñàíèå
Pavatherm – combi е изолационен панел за стени и тавани, предлагащ множество възможности за употреба. Профилираната страница на панела допринася за изключително лесния и бърз монтаж. Осигурява защита срещу атмосферните условия.

Ïëúòíîñò
Топлопроводимост
Специфичен топлинен капацитет
Коефициент на паропропускливо съпротивление
Реакция на огън
Сила на натиск при 10% деформация
Сила на опън, перпендикулярна
на равнината на плоскостта
Код за отпадъци, съгласно
Европейския Каталог на Отпадъците
Идентификационен код

Êëàñ

Употреба при над-ребрена изолационна система: За създаването на една ефективна изолационна система Pavatherm – combi
може да бъде комбиниран с Isolair или Pavatherm-plus. В тези случаи Pavatherm – combi се полага като първи слой в изолационната
система, след което се покрива с фазерни панели, което ги предпазва от атмосферните условия. Като алтернатива Pavatherm –
combi може да бъде покрит с обшивъчната подложка Pavatex ADB.
Употреба при задно вентилирани фасади: Pavatherm – combi
може да бъде използван като изолация на задно-вентилируеми
фасади и може да бъде изложен на атмосферни условия за не
повече от 60 дни. Допълнителна фасадна подложка е необходима
при „отворени“ фасади.
Употреба при под-ребрена изолационна система: Монтирайте Pavatherm – combi под прав ъгъл върху скара с размери
40/60 мм (на разстояние 34,5 см) и попълнете фугите с PAVAFLEX
изолация. След това може да се положи пароизолация АDB 3.5 и
най-накрая по цялата площ се поставя PAVATHERM-COMBI.
Пълна декларация за употреба
За допълнителна информация, вижте MSDS на www.pavatex.com
Съхранение
На сухо място и осигурено срещу повреди. Да се монтира само при
сухи панели. Да не се съхраняват повече от четири палета едно
върху друго.

PAVATEX гаранция
PAVATEX SA

Z-23-15-1429

Високоефективните адхезионни и слепващи
компоненти, използвани в системите PAVATEX, осигуряват дълготрайно и надеждно изолиране на модерните
и мултифункционални сградни черупки – сега също така
подсигурени и от новата PAVATEX гаранция. Тя осигурява
комплексно обслужване при възникване на повреда,
повишавайки сигурността за проектанти и строители.

Универсална изолационна дървесна плоскост
Мултифункционален, устойчив на натиск
изолационен профил
Забележителна защита от летни прегрявания
благодарение на високото термално съхранение
Доказани пожарозащита и шумоизолация

Размери
Дебелина

[ìì]

Приложение
Тегло
[êã/ì2]

Формат

[ñì]

Размери на
плоскостта
[ñì]

Плоскости
в пале
[áð.]

Площ за пале

Тегло за пале

[ì2]

[êã]

Страничен
профил

Ïëîñúê
Ïëîñúê
Ïëîñúê
Ïëîñúê
Ïëîñúê
Êëèê-êëàê
Êëèê-êëàê
Êëèê-êëàê
Êëèê-êëàê
при запитване

Òåõíè÷åñêè äàííè

Ïðîäóêòîâî îïèñàíèå
PAVATHERM е изолационен панел, подходящ за употреба при изолиране на покрив, стени и под. Забележителните термоизолационни характеристики и удобният формат правят панела универсален. За защита от термични загуби профилът на панелите от
140 мм и нагоре е проектиран като клик-клак.

Ïëúòíîñò
Топлопроводимост
Специфичен топлинен капацитет
Коефициент на паропропускливо съпротивление
Реакция на огън
Сила на натиск при 10% деформация
Сила на опън, перпендикулярна
на равнината на плоскостта
Код за отпадъци, съгласно
Европейския Каталог на Отпадъците
Идентификационен код

Êëàñ

Пълна декларация за употреба
За допълнителна информация, вижте MSDS на www.pavatex.com
Сертификат за компостируемост е наличен.
Съхранение
На сухо място и осигурено срещу повреди. Да се монтира само при
сухи панели. Да не се съхраняват повече от четири палета едно
върху друго.

PAVATEX SA

Z-23-15-1429

PAVATEX гаранция
Високоефективните адхезионни и слепващи
компоненти, използвани в системите PAVATEX, осигуряват дълготрайно и надеждно изолиране на модерните
и мултифункционални сградни черупки – сега също така
подсигурени и от новата PAVATEX гаранция. Тя осигурява
комплексно обслужване при възникване на повреда,
повишавайки сигурността за проектанти и строители.

Гъвкав изолационен материал от дървесни влакна
Естествен, гъвкав изолационен материал от дървесни
влакна
Лесен за монтиране, устойчив на пропадане
Широчина на плоскостта, специално разработена
съгласно стандартите

Размери
Дебелина

[ìì]

Приложение
Тегло
[êã/ì2]

Формат

[ñì]

Размери на
плоскостта
[ñì]

Плоскости
в пале
[áð.]

Площ за пале

Тегло за пале

[ì2]

[êã]

Страничен
профил

Ïëîñúê
Ïëîñúê
Ïëîñúê
Ïëîñúê
Ïëîñúê
Ïëîñúê
Ïëîñúê
Ïëîñúê
Ïëîñúê
Ïëîñúê
Ïëîñúê
Ïëîñúê

Òåõíè÷åñêè äàííè

Ïðîäóêòîâî îïèñàíèå
PAVAFLEX e гъвкав изолационен материал от дървесни влакна с
много добри качества за топлосъхранение и топлоизолация, подходящ за различни методи на строителство. Безвреден е и може да
бъде обработван с обикновени инструменти за рязане. Благодарение на своята гъвкавост, PAVAFLEX се монтира бързо, лесно и
прецизно.

Ïëúòíîñò
Топлопроводимост
Специфичен топлинен капацитет
Коефициент на паропропускливо съпротивление
Реакция на огън
Сила на натиск при 10% деформация
Сила на опън, перпендикулярна
на равнината на плоскостта
Код за отпадъци, съгласно
Европейския Каталог на Отпадъците
Идентификационен код

Êëàñ
Пълна декларация за употреба
За допълнителна информация, вижте MSDS на www.pavatex.com
Съхранение
На сухо място и осигурено срещу повреди. Да се монтира само при
сухи панели. Палетата да не се съхраняват едно върху друго.

PAVATEX SA

Z-23-15-1429

PAVATEX гаранция
Високоефективните адхезионни и слепващи
компоненти, използвани в системите PAVATEX, осигуряват дълготрайно и надеждно изолиране на модерните
и мултифункционални сградни черупки – сега също така
подсигурени и от новата PAVATEX гаранция. Тя осигурява
комплексно обслужване при възникване на повреда,
повишавайки сигурността за проектанти и строители.

Топлоизолация от дървесни частици за композитни системи
Плоскост от дървесни частици с одобрена сандвич-панел
конструкция, съчетаваща стабилност и устойчивост на удар и
натоварване
Идеална за употреба при дървено-скелетни конструкции,
масивни дървени стени и стомано-бетонни стени
Одобрени три вида мазилки за последваща употреба

Размери

Приложение

Дебелина

Формат

Тегло
[êã/ì2]

[ìì]

[ñì]

Размери на
плоскостта
[ñì]

Плоскости
в пале
[áð.]

Площ за пале Тегло за пале

[ì2]

[êã]

Страничен
профил

Êëèê-êëàê
Êëèê-êëàê
Êëèê-êëàê
Êëèê-êëàê
Êëèê-êëàê
Формат 145 х 58 на две колони на пале

PAVATEX SOFFIT плоскост
Дебелина

[ìì]

Тегло
[êã/ì2]

Тегло
[êã/îïàêîâêà]

Формат

[ñì]

Брой на плоскости
в опаковка/
плоскости в пале

Плоскости в Тегло за пале
опаковка/пале
[êã]
[ì2]

Страничен
профил

Ïëîñúê
Ïëîñúê

Òåõíè÷åñêè äàííè

Ïðîäóêòîâî îïèñàíèå
DIFFUTHERM е подобрен изолационен елемент, подходящ за
измазване, съставен от няколко слоя изолация с различна плътност. Подходящ за полагане както върху стомано-бетонни конструкции, така и при дървени фасади.

Ïëúòíîñò
Топлопроводимост
Специфичен топлинен капацитет
Коефициент на паропропускливо съпротивление
Реакция на огън
Сила на натиск при 10% деформация
Сила на опън, перпендикулярна
на равнината на плоскостта
Код за отпадъци, съгласно
Европейския Каталог на Отпадъците

Пълна декларация за употреба
Êëàñ
За допълнителна информация, вижте MSDS на www.pavatex.com
Съхранение
На сухо място и осигурено срещу повреди. Да се монтира само при
сухи панели. Да не се съхраняват повече от две палета едно върху
друго.

Идентификационен код
PAVATEX SA

Z-23-15-1429

За топлоизолационни композитни системи
(дървени конструкции с множество сглобяеми елементи)
Устойчив дървесен изолационен панел, подходящ
за последващо измазване при дървено-скелетни
конструкции
Идеален за конструкции с множество сглобяеми
елементи, благодарение на голямата си плътност и
по-големият размер на плоскостите
Забележителни звукоизолация и топлосъхранение

Размери

Приложение

Дебелина

Формат

Тегло
[êã/ì2]

[ìì]

[ñì]

Размери на
плоскостта
[ñì]

Плоскости
в пале
[áð.]

Площ за пале

Тегло за пале

[ì2]

[êã]

Страничен
профил

Êëèê-êëàê
Ïëîñúê
Êëèê-êëàê
Ïëîñúê

PAVATEX SOFFIT плоскост
Дебелина

[ìì]

Тегло
[êã/ì2]

Тегло
[êã/îïàêîâêà]

Формат

[ñì]

Брой на плоскости
в опаковка/
плоскости в пале

Плоскости в Тегло за пале
опаковка/пале
[êã]
[ì2]

Страничен
профил

Ïëîñúê
Ïëîñúê

Òåõíè÷åñêè äàííè

Ïðîäóêòîâî îïèñàíèå

Ïëúòíîñò
Топлопроводимост
Специфичен топлинен капацитет
Коефициент на паропропускливо съпротивление
Реакция на огън
Сила на натиск при 10% деформация
Сила на опън, перпендикулярна
на равнината на плоскостта
Код за отпадъци, съгласно
Европейския Каталог на Отпадъците
Идентификационен код

Êëàñ

DIFFUBOARD е оптимизиран изолационен панел, подходящ за
последващо измазване, който е особено подходящ за облицовъчни сглобяеми дървени елементи. Малкият размер на плоскостта
при дебелина 40 мм може да бъде положена по идентичен начин
като DIFFUTHERM. Ако кухините се запълват с впръсквана изолация, мазилката да не се полага към DIFFUBOARD, докато процесът
на впръскване не е приключил. Изключителните физични характеристики на DIFFUBOARD поставят нови стандарти в топлоизолацията.
Пълна декларация за употреба
За допълнителна информация, моля посетете www.pavatex.com
Съхранение
На сухо място и осигурено срещу повреди. Да се монтира само при
сухи панели. Да не се съхраняват повече от четири палета едно
върху друго.
PAVATEX SA

Z-23-15-1429

Топлоизолационен блок за композитни системи
Дървесен изолационен панел, подходящ за измазване
при реновиране на масивни стени
Удобен формат за бърз и улеснен монтаж
Одобрени три вида мазилки за последващо полагане

Размери

Приложение

Дебелина

Тегло
[êã/ì2]

[ìì]

Тегло
[кг/блок]

Плоскости
в пале
[áð.]

Формат

[ñì]

Площ за пале

Тегло за пале

[ì2]

[êã]

Страничен
профил

Ïëîñúê
Ïëîñúê
Ïëîñúê
Ïëîñúê
Ïëîñúê

PAVATEX SOFFIT плоскост
Дебелина

[ìì]

Тегло
[êã/ì2]

Тегло
[êã/îïàêîâêà]

Формат

[ñì]

Брой на плоскости
в опаковка/
плоскости в пале

Плоскости в Тегло за пале
опаковка/пале
[êã]
[ì2]

Страничен
профил

Ïëîñúê
Ïëîñúê

Òåõíè÷åñêè äàííè

Ïðîäóêòîâî îïèñàíèå

Ïëúòíîñò
Топлопроводимост
Специфичен топлинен капацитет
Коефициент на паропропускливо съпротивление
Реакция на огън
Сила на натиск при 10% деформация
Сила на опън, перпендикулярна
на равнината на плоскостта
Код за отпадъци, съгласно
Европейския Каталог на Отпадъците
Идентификационен код

Êëàñ

PAVAWALL – BLOC е изолационен панел за композитни системи,
подходящ за последващо измазване. Той е идеален продукт както
за реновирането на стари сгради, така и при строителството на
нови. PAVAWALL – BLOC отговаря на всички екологични норми, от
самия производствен процес до пълното рециклиране на
продукта. PAVAWALL – BLOC предлага безапелационна защита от
летните прегрявания, благодарение на забележителното си термално съхранение.
Пълна декларация за употреба
За допълнителна информация, вижте MSDS на www.pavatex.com
Съхранение
На сухо място и осигурено срещу повреди. Да се монтира само при
сухи панели. Да не се съхраняват повече от четири палета едно
върху друго.

PAVATEX SA

Z-23-15-1429

Вътрешна изолация от дървесни частици
Плоскост от дървесни частици с одобрена сандвич-панел
конструкция, съчетаваща стабилност и устойчивост на удар и
натоварване
Осигурява комфорт за живеене, благодарение на
капилярните свойства, отвеждащи влагата
Хармонично решение за реновиране и опазване на фасади
на всякакъв тип сгради

Размери

Приложение

Дебелина

Формат

Тегло
[êã/ì2]

[ìì]

[ñì]

Размери на
плоскостта
[ñì]

Плоскости
в пале
[áð.]

Площ за пале

Тегло за пале

[ì2]

[êã]

Страничен
профил

Êëèê-êëàê
Êëèê-êëàê
Êëèê-êëàê
Êëèê-êëàê

PAVATEX SOFFIT плоскост
Дебелина

[ìì]

Тегло
[êã/ì2]

Тегло
[êã/îïàêîâêà]

Формат

[ñì]

Брой на плоскости
в опаковка/
плоскости в пале

Плоскости в Тегло за пале
опаковка/пале
[êã]
[ì2]

Страничен
профил

Ïëîñúê
Ïëîñúê

Òåõíè÷åñêè äàííè

Ïðîäóêòîâî îïèñàíèå

Ïëúòíîñò

Сила на натиск при 10% деформация

PAVADENTRO е иновативна и екологична вътрешна изолация. Тя
активно използва капилярната проводимост и хигроскопичните
свойства на дървесните частици за предотвратяване образуването
на така вредната влага. В допълнение, зеленият функционален
слой, специално разработен от PAVATEX, осигурява контролирано
отвеждане на влагата. Закрепва се със скоби или анкерни болтове.
Върху него се нанасят естествени материали като глина и вар.

Сила на опън, перпендикулярна
на равнината на плоскостта

Пълна декларация за употреба

Топлопроводимост
Специфичен топлинен капацитет
Реакция на огън

Код за отпадъци, съгласно
Европейския Каталог на Отпадъците
Идентификационен код
стойност

Êëàñ

За допълнителна информация, вижте MSDS на www.pavatex.com
Съхранение
На сухо място и осигурено срещу повреди. Да се монтира само при
сухи панели. Да не се съхраняват повече от четири палета едно
върху друго.

PAVATEX SA

Z-23-15-1429

Вътрешна изолационна плоскост
Лек и здрав изолационен панел
Улеснен монтаж
Играе ролята на бариера против влагата, осигурява
въздухонепроницаемост, изключително подходящ за
довършителни работи

Размери
Дебелина

[ìì]

Приложение
Формат

Тегло
[êã/ì2]

[ñì]

Размери на
плоскостта
[ñì]

Плоскости
в пале
[áð.]

Площ за пале Тегло за пале

[ì2]

[êã]

Страничен
профил

Êëèê-êëàê
Êëèê-êëàê
Êëèê-êëàê
Êëèê-êëàê
Периферен клик-клак с V-свързване
Повърхност: Функционален слой на базата на целулоза от двете страни, работеща като бариера против влагата.

PAVATEX SOFFIT плоскост
Дебелина

[ìì]

Тегло
[êã/ì2]

Тегло
[êã/îïàêîâêà]

Формат

[ñì]

Брой на плоскости
в опаковка/
плоскости в пале

Плоскости в Тегло за пале
опаковка/пале
[êã]
[ì2]

Страничен
профил

Ïëîñúê
Ïëîñúê

Òåõíè÷åñêè äàííè

Продуктово описание

Ïëúòíîñò
Топлопроводимост
стойност
Реакция на огън
Сила на натиск при 10% деформация
Сила на опън, перпендикулярна
на равнината на плоскостта
Код за отпадъци, съгласно
Европейския Каталог на Отпадъците
Идентификационен код

îêîëî
Êëàñ

PAVAROOM е вътрешна изолационна плоскост за покриване на
покривни скатове, тавани, вътрешни стени, стени на стрехи и вътрешната част на външни стени. Клик-клак системата позволява
бърз и улеснен монтаж върху носещи колони/греди с максимална
големина на стъпката от 80 см. Покритието от двете страни на
плоскостта позволява използването и като бариера против влага,
осигуряваща въздухонепроницаемост. Полагането на допълнителна мембрана не е необходимо.
В сравнение с конвенционалните гипсокартонени платна, полагането на PAVAROOM е значително по-бързо. В допълнение, с
плътност от 7.20 или 13.20 кг/м 2 плоскостта е значително по-лека
и съответно по-лесна за боравене. В същото време PAVAROOM
осигурява по-добри топлоизолация, защита от летни прегрявания
и шумоизолация.
Пълна декларация за употреба
За допълнителна информация, вижте MSDS на www.pavatex.com
Съхранение
На сухо място и осигурено срещу повреди. Да се монтира само при
сухи панели. Да не се съхраняват повече от две палета едно върху
друго.
PAVATEX SA

Z-23-15-1429

Изолационнa плоскост от дървесни влакна за подови конструкции
Висок клас изолация, която свежда до минимум
въздействието на шума
Доказано решение за подови конструкции, благодарение
на свързващата лента, част от съответната система
Изключително решение за изолация при под-ребрена
конструкция, подходящо за последващи замазки

Размери
Äåáåëèíà
[ìì]

Приложение
Òåãëî
[êã/ì2]

Ôîðìàò
[ñì]

Ðàçìåðè íà
ïëîñêîñòòà
[ñì]

Ïëîñêîñòè
Ïëîù çà ïàëå Òåãëî çà ïàëå
â ïàëå
[ì2]
[áð.]
[êã]

Ñòðàíè÷åí
ïðîôèë
Êëèê-êëàê
Êëèê-êëàê
Êëèê-êëàê
Êëèê-êëàê

Ориентировъчна стойност за м2

NK – свързваща лента
Вид
Дължина
Широчина
Дебелина

Формат

Стойност
см
мм
мм

Òåõíè÷åñêè äàííè

Продуктово описание

Ïëúòíîñò

Подови настилки: PAVATHERM-PROFIL се отличава с висока
устойчивост на натиск, както и с изключителна топло- и звукоизолация. Универсалният изолационен слой може да се използва при
всички видове замазки, а в комбинация със специалните PAVATEX
свързващи летви се получава идеална изолационна система за
солидни подови настилки.

Топлопроводимост
Специфичен топлинен капацитет
Коефициент на паропропускливо съпротивление
Реакция на огън
Сила на натиск при 10% деформация
Сила на опън, перпендикулярна
на равнината на плоскостта

л.м.

Êëàñ
Покриви/стени: PAVATHERM-PROFIL е също подходящ за използване като изолация при под-ребрени конструкции с последваща
замазка. Плоскостите могат да се използват, например, за междуребрена изолация при ниски покривни височини.

Код за отпадъци, съгласно
Европейския Каталог на Отпадъците

Пълна декларация за употреба

Идентификационен код

За допълнителна информация, вижте MSDS на www.pavatex.com
Съхранение
На сухо място и осигурено срещу повреди. Да се монтира само при
сухи панели. Да не се съхраняват повече от две палета едно върху
друго.
PAVATEX SA

Z-23-15-1429

PAVATEX доказани стойности
Стойностите на натоварване на подовите конструкции са
тествани. Различните структури, както и данните за натоварванията, могат да бъдат намерени в съответната техническа
документация, специфична за страната.

Силно устойчиви на натиск изолационни плоскости от дървесни влакна
за подови системи
Силно устойчиви на натиск изолационни плоскости
от дървесни влакна
Приложение при земно-влажни и сухи замазки и
асфалтово лепило
Доказани подови конструкции със специфична
товароносимост

Размери
Äåáåëèíà
[ìì]

Приложение
Òåãëî
[êã/ì2]

Ôîðìàò
[ñì]

Ðàçìåðè íà
ïëîñêîñòòà
[ñì]

Ïëîñêîñòè
Ïëîù çà ïàëå Òåãëî çà ïàëå
â ïàëå
[ì2]
[áð.]
[êã]

Ñòðàíè÷åí
ïðîôèë
Ïëîñúê
Ïëîñúê
Ïëîñúê

Òåõíè÷åñêè äàííè

Продуктово описание

Ïëúòíîñò

PAVABOARD е особено подходящ за употреба както при всички
видове земно-влажни и сухи замазки, така и при паркетни и
ламинатни подови настилки. Високата устойчивост на натиск на
PAVABOARD е особено подходяща за приложения, където има
голямо натоварване.

Топлопроводимост
Специфичен топлинен капацитет
Коефициент на паропропускливо съпротивление
Реакция на огън

Êëàñ

Пълна декларация за употреба

Сила на натиск при 10% деформация

За допълнителна информация, вижте MSDS на www.pavatex.com

Сила на опън, перпендикулярна
на равнината на плоскостта

Съхранение

Код за отпадъци, съгласно
Европейския Каталог на Отпадъците

На сухо място и осигурено срещу повреди. Да се монтира само при
сухи панели. Да не се съхраняват повече от четири палета едно
върху друго.

Идентификационен код

PAVATEX SA

Z-23-15-1429

PAVATEX доказани стойности
Стойностите на натоварване на подовите конструкции са
тествани. Различните структури, както и данните за натоварванията, могат да бъдат намерени в съответната техническа
документация, специфична за страната.

Универсална звукоизолационна плоскост
Звукоизолационна плоскост с голяма товароносимост
Доказано решение за подови конструкции
Разнообразно приложение при земно-влажни и сухи
замазки и асфалтово лепило

Размери
Äåáåëèíà
[ìì]

Приложение
Òåãëî
[êã/ì2]

Ôîðìàò
[ñì]

Ðàçìåðè íà
ïëîñêîñòòà
[ñì]

Ïëîñêîñòè
Ïëîù çà ïàëå Тегло за пале
â ïàëå
[ì2]
[áð.]
[кг]

Страничен
профил
Ïëîñúê
Ïëîñúê
Ïëîñúê

Òåõíè÷åñêè äàííè

Продуктово описание
За да се произведе PAVAPOR, дървесните влакна се обработват,
така че да се превърнат в звукоизолационна плоскост. Резултатът е
изолационна плоскост с изключително висока товароносимост, с
множество области на приложение - под земно-влажни замазки,
сухи замазки като Fermacell, замазка под плочки, плочи от дървесни частици, готов паркет и ламинат.

Ïëúòíîñò
Топлопроводимост
Специфичен топлинен капацитет
Коефициент на паропропускливо съпротивление
Реакция на огън
Сила на натиск при 10% деформация
Сила на опън, перпендикулярна
на равнината на плоскостта
Динамична коравина

Êëàñ
Pavapor може да се използва в комбинация с масивно дърво и
дървени подови настилки от всякакъв вид както при нови
конструкции, така и при реновирането на стари сгради.
Пълна декларация за употреба
За допълнителна информация, вижте MSDS на www.pavatex.com

Код за отпадъци, съгласно
Европейския Каталог на Отпадъците
Идентификационен код

Съхранение
На сухо място и осигурено срещу повреди. Да се монтира само при
сухи панели. Да не се съхраняват повече от четири палета едно
върху друго.
PAVATEX SA

Z-23-15-1429

PAVATEX доказани стойности
Стойностите на натоварване на подовите конструкции са
тествани. Различните структури, както и данните за натоварванията, могат да бъдат намерени в съответната техническа
документация, специфична за страната.

Естествен изравняващ пълнител за масивни и дървени конструкции
Много добра устойчивост на натиск при различни
структури при мокри и сухи приложения
Без съществено улягане до дебелина на слоя от 80 мм
Подобряване на шумоизолацията при подови системи

Размери
Разфасовка
[л]

Приложение
Тегло
[кг.]

Торби в пале
[бр.]

Площ за пале
[м3]

Òåõíè÷åñêè äàííè
Тип продукт

Тегло за пале
[кг]

Продуктово описание
Èçðàâíÿâàù ïúëíèòåë îò åêñïàíäèðàí êëåé

Големина на гранулата
Плътност
Спец. тегло за 1 см дебелина на слоя
Необх. количество за 1см дебелина на слоя
Минимална дебелина на слоя
Покритие при тесни канали
(макс. широчина 200мм)
Клас строителен материал

PAVAPLANUM е произведен от експандирана глина. Благодарение
на високото си тегло, PAVAPLANUM подобрява значително
звукоизолацията и понижава вибрациите в подовите настилки.
Той е изключително устойчив на натиск и лесен за боравене.
PAVAPLANUM може да се използва върху всякаква основа,
независимо дали става въпрос за твърди подови или дървени
настилки.
Нивелираните слоеве, подготвени с PAVAPLANUM, са подходящи
като устойчиви на натиск основи за различни подови конструкции.
Pavaplanum може да се смесва с цимент и да се използва като
свързващ пълнител (виж инструкциите за инсталиране).
Пълна декларация за употреба
За допълнителна информация, вижте MSDS на www.pavatex.com
Съхранение
На сухо място и осигурено срещу повреди. Да се използва само
когато сместа е суха.

PAVATEX доказани стойности
Стойностите на натоварване на подовите конструкции са
тествани. Различните структури, както и данните за натоварванията, могат да бъдат намерени в съответната техническа
документация, специфична за страната.

Насипна минерална изолация за покриви, стени, подове и тавани
Ниска плътност, идеална за обновяване на стари сгради
Не изгнива
Изключителна пожароустойчивост

Размери
Разфасовка
[л]

Приложение
Тегло
[кг.]

Торби в пале
[бр.]

Площ за пале
[м3]

Òåõíè÷åñêè äàííè
Вид продукт

Продуктово описание
Èçîëàöèîííà ñìåñ îò åêñïàíäèðàí ïåðëèò

Одобрение от
Националния Строителен Инспекторат
Топлопроводимост
Размер на гранулата
Плътност

до

PAVASELF насипната изолация е произведена от естествен камък перлит, който е експандиран, за да се получат леки, зърнести гранули с изключителни изолационни свойства. Пълнежът не подлежи на гниене или задържане на паразити и е негорим. Подходящ е
за всички топлоизолационни слоеве, които не са подложени на
натиск, като например такива в покривната конструкция, стени,
под, таван и кухини в стените.

около
Пълна декларация за употреба

Специфичен топлинен капацитет

Естествен камък - перлит

Коефициент на паропропускливо съпротивление
Плътност за площ
за 1 см дебелина не запечатан

около

Материал за 1 см дебелина не запечатан

около

Реакция на огън

Тегло за пале
[кг]

Съхранение
На сухо място и осигурено срещу повреди. Да се полага в сухо
състояние.

- негорим
PAVATEX SA

Z-23-15-1429

PAVATEX гаранция
Високоефективните адхезионни и слепващи
компоненти, използвани в системите PAVATEX, осигуряват дълготрайно и надеждно изолиране на модерните
и мултифункционални сградни черупки – сега също така
подсигурени и от новата PAVATEX гаранция. Тя осигурява
комплексно обслужване при възникване на повреда,
повишавайки сигурността за проектанти и строители.

Стандартна изолационна плоскост
Широко приложение при занаятчийски дейности
Удачна за покритие на неравни участъци от подовата система
Употреба като подложна дъска за паркет, декорации и други

Размери
Äåáåëèíà
[ìì]

Приложение
Òåãëî
[êã/ì2]

Ðàçìåðè íà
ïëîñêîñòòà
[ñì]

Ôîðìàò
[ñì]

Ïëîñêîñòè
Ïëîù çà ïàëå Тегло за пале
â ïàëå
[ì2]
[áð.]
[кг]

Страничен
профил
Ïëîñúê
Ïëîñúê
Ïëîñúê
Ïëîñúê
Ïëîñúê

PAVASTEP дървесни изолационни плоскости за защита от ударен шум
Доказана подобрение на шумоизолацията при паркетни и ламинирани подове
Äåáåëèíà
[ìì]

Òåãëî
[êã/ì2]

Ôîðìàò
[ñì]

Плоскости в пале Ïëîù çà ïàëå Тегло за пале
[ì2]
[áð.]
[кг]

Страничен
профил
Ïëîñúê
Ïëîñúê

Òåõíè÷åñêè äàííè

Продуктово описание

Ïëúòíîñò

Меките плоскости PAVATEX са произведени от мека остатъчна дървесина. Благодарение на порестата си структура, плоскостите са
изключително термо- и шумоизолиращи.

Топлопроводимост
Специфичен топлинен капацитет

Пълна декларация за употреба

Коефициент на паропропускливо съпротивление
Реакция на огън
Сила на натиск при 10% деформация
Сила на опън, перпендикулярна
на равнината на плоскостта
Код за отпадъци, съгласно
Европейския Каталог на Отпадъците

Êëàñ

За допълнителна информация, вижте MSDS на www.pavatex.com
Съхранение
На сухо място и осигурено срещу повреди. Да се монтират само
при сухи плоскости.
PAVATEX SA

Идентификационен код

Z-23-15-1429

Пропусклива херметична мембрана с две самозалепващи ленти
Мембраната е тествана за херметичност
Лесна за употреба, благодарение на двойните
самозалепващи ленти, може да устои на атмосферни
условия в продължение на 3 мес.

Размери

Приложение

Ширина на ролка
[м]

Дължина на ролка
[м]

Покривна площ на ролка
[м2]

Òåõíè÷åñêè äàííè
Материал

Продуктово описание
Трислоен полипропиленов плат

Дебелина
Коефициент на паропропускливост
стойност
Специфично тегло
Водонепропускливост
Температурен диапазон

äî

Минимална температура при монтаж
Êëàñ

Реакция на огън
Пожарен индекс съгл.
Разтягане
Надлъжно
Напречно
Максимална сила на опън
Надлъжно
Напречно
Максимална сила на опън
Надлъжно
Напречно

Тегло за ролка
[кг]

PAVATEX LDB 0.02 се използва като втори въздухонепроницаем
слой при възстановяване на покрива, запазвайки и/или разширявайки съществуващата междуребрена изолация с PAVAFLEX.
Задължително е да се положи и завършващ слой от изолационни
мембрани PAVATEX (с минимална дебелина 35 мм). Въздухонепроницаемото затваряне се осигурява с PAVATEX LDB 0.02,
положен директно върху горната страна на гредите. Надлъжните
фуги се слепват чрез интегрираните двупосочни самозалепващи
ленти. С помощта на уплътнителните продукти PAVATEX се осигурява херметичност при напречните фуги, връзки и преходни
отвори.
Ако е механично осигурен, PAVATEX LDB 0.02 може да бъде изложен на атмосферни условия в продължение на 1 седмица.
Вижте подробни инструкции за инсталация на PAVATEX за прилагането на PAVATEX LDB 0.02 в стени.
Информация за безопасност
на www.pavatex.com
Съхранение
Съхранявайте ролките на сухо, в легнало или в изправено положение, защитени от пряка слънчева светлина и влажност.

PAVATEX аксесоари
PAVACOL 310/600
PAVATAPE 20
PAVATAPE FLEX
PAVATAPE 60
В брошурата ще намерите подробна информация,
относно насоки за използване и монтаж.

Пропусклива мембрана с две самозалепващи ленти
Тествана и одобрена пропусклива мембрана
Устойчива на вятър, вода и пороен дъжд, може да
бъде изложена на атмосферни условия в
продължение на 3 месеца
Улеснено полагане благодарение на двойната
самозалепваща лента

Размери

Приложение

Ширина на ролка
[м]

Дължина на ролка
[м]

Покривна площ на ролка
[м2]

Òåõíè÷åñêè äàííè

Тегло за ролка
[кг]

Продуктово описание
Òðèñëîåí ïîëèïðîïèëåíîâ êîìïîçèò

Материал
Дебелина

Коефициент на паропропускливост
стойност
Êëàñ

Реакция на огън
Специфично тегло
Водонепропускливост
Температурен диапазон
Минимална температура при монтаж
Разтягане
Надлъжно
Напречно
Максимална сила на опън
Надлъжно
Напречно
Максимална сила на опън
Надлъжно
Напречно

äî

PAVATEX ADB е пропусклива мембрана с двупосочни интегрирани
самозалепващи ленти. Тя се използва за PAVATEX плоскости
(ISOLAIR или PAVATHERM-PLUS изолационни елементи) и като
част от над-ребрените изолационни системи за PAVATHERM,
PAVATHERM-FORTE и PAVATHERM-COMBI.
Да се употребява в съответствие с приетите регламенти и стандарти.
Надлъжната фуга се осигурява с помощта на интегрираните двупосочни самозалепващи ленти. Напречните връзки се осигуряват
с PAVATAPE 20. Винтовете, гвоздеите и/или дюбелите се уплътняват с PAVAFIX SN BAND. Връзките и преходните отвори се осигуряват посредством други PAVATEX изолационни материали.
Ако е механично осигурен, PAVATEX ADB може да бъде изложен на
атмосферни условия в продължение на 3 месеца.
Ñúõðàíåíèå
Съхранявайте ролките на сухо, в легнало или в изправено положение, защитени от пряка слънчева светлина и влажност.
Проверете областите на приложение за отделните държави, в съответствие с
правилата и стандартите в техническата документация

PAVATEX аксесоари
PAVACOL 310/600
PAVATAPE 75/150
PAVATAPE 20
PAVATAPE FLEX
PAVAFIX SN BAND
В брошурата ще намерите подробна информация,
относно насоки за използване и монтаж.

Лента за покривни панели
Без усложнено маскиране с ленти
Бързо и улеснено осигуряване на покривни
панели
Усъвършенствана компонентна система

Размери

Приложение

Ширина на ролка
[м]

Дължина на ролка
[м]

Покривна площ на ролка
[м2]

Òåõíè÷åñêè äàííè
Материал

Тегло за ролка
[кг]

Продуктово описание
Трислоен полипропиленов композит
с вложена бутилкаучук лента

Дебелина

PAVATEX ADB е паропропусклива покривна мембрана с вградена
самозалепваща лента за осигуряване на покривни панели.
Да се използва съгласно приетите правила и стандарти.

Коефициент на паропропускливост

При употреба с Pavatex изолационни плоскости винаги да се използват Pavabase и Pavaprim.

стойност
Специфично тегло

Съхранение

Водонепропускливост
Температурен диапазон

äî

Съхранявайте ролките на сухо, в оригиналните опаковки.

Минимална температура при монтаж
Êëàñ

Реакция на огън
Пожарен индекс съгл.
Разтягане
Надлъжно
Напречно
Максимална сила на опън
Надлъжно
Напречно
Максимална сила на опън
Надлъжно
Напречно

PAVATEX аксесоари
PAVABASE
PAVATAPE 20
PAVAPRIM
В брошурата ще намерите подробна информация,
относно насоки за използване и монтаж.

Мембрана за покривна обшивка
Здрава и устойчива на износване мембрана
Улеснено полагане, благодарение на двойната
самозалепваща лента
Може да бъде изложена на атмосферни влияния в
продължение на 4 седмици

Размери

Приложение

Ширина на ролка
[м]

Дължина на ролка
[м]

Покривна площ на ролка
[м2]

Òåõíè÷åñêè äàííè
Материал

Тегло за ролка
[кг]

Продуктово описание
Трислоен композит от полипропиленов плат
с полиолефин и кополимерна обшивка

Дебелина
Коефициент на паропропускливост
стойност

PAVATEX DSB 2 се използва като въздухонепроницаема мембранна обшивка за над-ребрени изолации в комбинация с меките дървени плоскости на PAVATEX. Лепенето на мембранните фуги,
връзки и преходни отвори се осъществява с PAVATEX уплътнителни продукти.

Специфично тегло

Ако е механично осигурен, PAVATEX DSB 2 може да бъде изложен
на атмосферни условия в продължение на 4 седмици.

Водонепропускливост

Ñúõðàíåíèå

Температурен диапазон

äî

Минимална температура при монтаж

Съхранявайте ролките на сухо, в легнало или в изправено положение, защитени от пряка слънчева светлина и влажност.

Êëàñ

Реакция на огън
Пожарен индекс съгл.
Разтягане
Надлъжно
Напречно
Максимална сила на опън
Надлъжно
Напречно
Максимална сила на опън
Надлъжно
Напречно

PAVATEX аксесоари
PAVACOLL 310/600
PAVATAPE 20
PAVATAPE FLEX
PAVAFIX 60
В брошурата ще намерите подробна информация,
относно насоки за използване и монтаж.

Пароизолационна мембрана
Пароизолационна мембрана с универсално
приложение
Лека и стабилна форма, еластична и устойчива на
разкъсване, леко прозрачна

Размери

Приложение

Ширина на ролка
[м]

Дължина на ролка
[м]

Покривна площ на ролка
[м2]

Òåõíè÷åñêè äàííè
Материал

Тегло за ролка
[кг]

Продуктово описание
Полипропиленов плат с полиолефин
и кополимерна обшивка

Дебелина
Коефициент на паропропускливост
стойност

PAVATEX DB 3.5 се използва като въздухонепроницаема пароизолация в покривни и фасадни конструкции. PAVATEX DB 3.5 се
монтира от топлата страна на топлоизолацията. Лепенето на
мембранните фуги, връзки и преходни отвори се осъществява с
PAVATEX уплътнителни продукти.
Ñúõðàíåíèå

Специфично тегло

Съхранявайте ролките на сухо, в легнало или в изправено положение, защитени от пряка слънчева светлина и влажност.

Водонепропускливост
Температурен диапазон
Минимална температура при монтаж
Êëàñ

Реакция на огън
Пожарен индекс съгл.
Разтягане
Надлъжно
Напречно
Максимална сила на опън
Надлъжно
Напречно
Максимална сила на опън
Надлъжно
Напречно

PAVATEX аксесоари
PAVACOLL 310/600
PAVATAPE 20
PAVATAPE FLEX
PAVAFIX 60
В брошурата ще намерите подробна информация,
относно насоки за използване и монтаж.

Пароотблъскваща мембрана, устойчива на скъсване
Високоустойчива на скъсване, подходяща за употреба
при впръсквани изолации и конструкции
Прозрачна структура

Размери

Приложение

Ширина на ролка
[м]

Дължина на ролка
[м]

Покривна площ на ролка
[м2]

Òåõíè÷åñêè äàííè

Тегло за ролка
[кг]

Продуктово описание

Специфично тегло

PAVATEX DB 8 Plus е пароотблъскваща мембрана, устойчива на
скъсване, подходяща за употреба при изолиране на покриви и
стени. В допълнение, тя е отличен избор при използване на
PAVAFLOC изолации. Осигуряването срещу проникване на влага в
местата на свързване между отделните мембрани е чрез използване на Pavatex изолационни продукти. Максималното разстояние
между летвите под DB 8 PLUS е 40 см.

Водонепропускливост

Ñúõðàíåíèå

Материал

Полипропиленов плат с полиолефиново покритие

Дебелина
Коефициент на паропропускливост
стойност

Температурен диапазон

Съхранявайте ролките на сухо, в легнало или в изправено положение, защитени от пряка слънчева светлина и влажност.

Минимална температура при монтаж
Êëàñ

Реакция на огън
Разтягане
Надлъжно
Напречно
Максимална сила на опън
Надлъжно
Напречно
Максимална сила на опън
Надлъжно
Напречно

PAVATEX аксесоари
PAVACOLL 310/600
PAVATAPE 20
PAVATAPE FLEX
PAVAFIX 60
В брошурата ще намерите подробна информация,
относно насоки за използване и монтаж.

Пароотблъскваща мембрана, устойчива на скъсване
Пароотблъскваща мембрана с универсално
приложение
Лек, устойчив на скъсване и гъвкав материал

Размери

Приложение

Ширина на ролка
[м]

Дължина на ролка
[м]

Покривна площ на ролка
[м2]

Òåõíè÷åñêè äàííè
Материал

Продуктово описание

Ïîëèïðîïèëåíîâ ïëàò ñ ïîëèîëåôèíîâî ïîêðèòèå

Дебелина
Коефициент на паропропускливост
стойност
Специфично тегло

PAVATEX DB 28 се използва като херметична бариера при изолирането на стени и покриви с намалена водна дифузия. Pavatex DB 28
се монтира от вътрешната страна на изолационната система. Осигуряването срещу проникване на влага в местата на свързване
между отделните мембрани е чрез използване на Pavatex изолационни продукти.
Ñúõðàíåíèå

Водонепропускливост

Съхранявайте ролките на сухо, в легнало или в изправено положение, защитени от пряка слънчева светлина и влажност.

Температурен диапазон
Минимална температура при монтаж
Реакция на огън

Тегло за ролка
[кг]

Êëàñ

Пожарен индекс съгл.
Разтягане
Надлъжно
Напречно
Максимална сила на опън
Надлъжно
Напречно
Максимална сила на опън
Надлъжно
Напречно

PAVATEX аксесоари
PAVACOLL 310/600
PAVATAPE 20
PAVATAPE FLEX
PAVAFIX 60
В брошурата ще намерите подробна информация,
относно насоки за използване и монтаж.

Защита от струене и влага при земно-влажни замазки
Защита от влага при земно-влажни замазки
Покритие от двете страни
Залепване с Pavatex изолационни продукти

Размери

Приложение

Ширина на ролка
[м]

Дължина на ролка
[м]

Покривна площ на ролка
[м2]

Òåõíè÷åñêè äàííè
Материал

Тегло за ролка
[кг]

Продуктово описание

Õàðòèåíà ìåìáðàíà ñ ïîëèåòèëåíîâî ïîêðèòèå

Дебелина

PAVATEX RSP е мембрана, създаваща отделителен слой и осигуряваща защита както от струене, така и от влага при използването
на земно-влажни замазки.

Коефициент на паропропускливост
Ñúõðàíåíèå

стойност

Съхранявайте ролките на сухо, в легнало или в изправено положение, защитени от пряка слънчева светлина и влажност.

Специфично тегло
Водонепропускливост
Температурен диапазон
Минимална температура при монтаж
Реакция на огън
(върху обшивка)

Êëàñ

Разтягане
Надлъжно
Напречно
Максимална сила на опън
Надлъжно
Напречно
Максимална сила на опън
Надлъжно
Напречно

PAVATEX аксесоари
PAVACOLL 310/600
PAVATAPE 20
PAVATAPE FLEX
PAVAFIX 60
В брошурата ще намерите подробна информация,
относно насоки за използване и монтаж.

Лепило за осигуряване на Pavatex плоскости и мембрани
Без разтворители и мирис
Бързо и контролирано втвърдяване дори при влажни
повърхности
Подходящ за осигуряване на преминавания и връзки при
Pavatex мембрани и лепене на PAVATAPE

Размери

Приложение
Съдържание на опаковката
[мл/гр]

Съдържание на кашона
[бр.]

Включени аксесоари
12 ïðåäïàçíè äþçè

Туба

10 ãîëåìè êîíóñîâèäíè äþçè

Мека туба

Òåõíè÷åñêè äàííè

Продуктово описание

Материал

1-компонентно полиуретаново лепило,
без разтворители

Минимална температура при монтаж
на повърхност и въздух
Температура при монтаж
Лепило

äî

Температурна устойчивост

äî

PAVACOLL 310/600 е водоустойчиво и устойчиво на атмосферните условия лепило, подходящо както при лепене на изолационни и
фазерни системи Pavatex, така и при лепене и осигуряване на
сглобки с Pavatex мембрани. Осигурява отлично залепване при
влажни и порести повърхности, масивно дърво, изолационни
плоскости от дърво, негорими конструктивни панели, бетон, тухлена зидария, варо-циментов разтвор, метални конструкции с
антикорозионно покритие и влажни долни пластове.

Време за втвърдяване (повърхностно)
при 20°C и 65% отн. влажност

Подробна информация относно употребата и начините на полагане се съдържа в продуктовата брошура.

Време за пълно втвърдяване

Ñúõðàíåíèå

Препоръки за употреба*

Съхранявайте на хладно и сухо място, защитено от повреди и наранявания.

Размер
[см]

гр/м

гр/м2

Необходими опаковки за 100 м2
Туба

Мека
туба

Ñðîê íà ãîäíîñò
18 месеца от датата на производство при неотворена туба.
Çàáåëåæêè çà áåçîïàñíà óïîòðåáà
Препоръчва се използването на предпазни ръкавици и очила при
употребата на продукта.
Моля да се вземат предвид инструкциите, посочени на информационния лист за безопасност.
Адхезионните изпитвания са силно препоръчителни преди употреба върху материали, които не са посочени в листа на приложение.

Лепене и свързване
на PAVATEX
мембрани
Само по стени
Да не се изпозва при връзки и преминавания

PAVATEX гаранция
Високоефективните адхезионни и слепващи
компоненти, използвани в системите PAVATEX, осигуряват дълготрайно и надеждно изолиране на модерните
и мултифункционални сградни черупки – сега също така
подсигурени и от новата PAVATEX гаранция. Тя осигурява
комплексно обслужване при възникване на повреда,
повишавайки сигурността за проектанти и строители.

Грунд без разтворители
Здраво самозалепване при кратко време за съхнене
Може да се използва при температури до -10°C
Удобна спрей-бутилка с неблокираща дюза

Размери

Приложение
Съдържание на опаковката Съдържание на кашона
[мл]
[бр.]

Áóòèëêà

Òåõíè÷åñêè äàííè

Продуктово описание

Материал

Водна акрилна полимерна дисперсия,
без разтворители

Минимална температура при монтаж
на повърхност и въздух

PAVAPRIM се използва като грунд за Pavatape и Pavafix 60 при
употреба на Pavatex дървени изолационни плоскости, както и при
други порести и минерални изолационни материали. Мощната
субстратна армировка е с висока самозалепваща способност.

Температура при монтаж
Грунд

äî

Подробна информация относно употребата и начините на полагане се съдържа в продуктовата брошура.

Температурна устойчивост

äî

Ñúõðàíåíèå

Време за съхнене при 20°C
50% отн. влажност, 200 гр/м2

Съхранявайте на хладно и сухо място, осигурено срещу замръзване.

Време за съхнене при 5°C
75% отн. влажност, 200 гр/м2

Ñðîê íà ãîäíîñò
24 месеца от датата на производство при неотворена бутилка.

Ðàçõîäíà íîðìà ïðè óïîòðåáà
âúðõó PAVATEX èçîëàöèîííè ïëîñêîñòè, 200 ãð/ì2
Широчина
[м]

гр/м

мл/м

Покривност
за 1 л

PAVATEX гаранция
Високоефективните адхезионни и слепващи
компоненти, използвани в системите PAVATEX, осигуряват дълготрайно и надеждно изолиране на модерните
и мултифункционални сградни черупки – сега също така
подсигурени и от новата PAVATEX гаранция. Тя осигурява
комплексно обслужване при възникване на повреда,
повишавайки сигурността за проектанти и строители.

Адхезивен грунд без разтворители
Опростено и надеждно нанасяне
Грундираната площ е лесно разпознаваема
Възможност за лесно почистване с вода при все още
течно състояние

Размери

Приложение
Съдържание на опаковката Съдържание на кашона
[мл]
[бр.]

Áàêà

Òåõíè÷åñêè äàííè
Материал

Продуктово описание
Водна битумна емулсия, без разтворители

Минимална температура при монтаж
на повърхност и въздух
Температура при монтаж
Грунд

äî
äî

Температурна устойчивост
Време за съхнене при 20°C
50% отн. влажност, 300 гр/м2

PAVABASE се използва като лепило за Pavatape и Pavafix 60 при
употреба на Pavatex дървени изолационни плоскости, както и при
други порести и минерални изолационни материали. PAVABASE е
лесен и надежден за употреба.
Подробна информация относно употребата и начините на полагане се съдържа в продуктовата брошура.
Ñúõðàíåíèå
Съхранявайте на хладно и сухо място, осигурено срещу замръзване.

Време за съхнене при 5°C
75% отн. влажност, 300 гр/м2

Ñðîê íà ãîäíîñò
15 месеца от датата на производство при неотворена бака.

Ðàçõîäíà íîðìà ïðè óïîòðåáà
âúðõó PAVATEX èçîëàöèîííè ïëîñêîñòè, 300 ãð/ì2
Широчина
[м]

гр/м

мл/м

Покривност
за 5 л

PAVATEX гаранция
Високоефективните адхезионни и слепващи
компоненти, използвани в системите PAVATEX, осигуряват дълготрайно и надеждно изолиране на модерните
и мултифункционални сградни черупки – сега също така
подсигурени и от новата PAVATEX гаранция. Тя осигурява
комплексно обслужване при възникване на повреда,
повишавайки сигурността за проектанти и строители.

Алуминиево ламинирана бутилкаучукова лента
Устойчива на стареене, атмосферни условия и UV-лъчи
Висока адхезия при студено и топло време
Здрава и устойчива на разкъсване

Размери

Приложение
Тегло
на опаковката
[êã]

Дължина
на лентата
[ì]

Òåõíè÷åñêè äàííè
Материал

Бутилкаучук с алуминиева основа

Минимална температура при монтаж
на повърхност и въздух [°C]
само с PAVAPRIM [°C]

Температурна устойчивост [°C]

Съдържание
на опаковката
[áð.]

Продуктово описание

Дебелина

Температура при монтаж
Лента [°C]

Широчина
на лентата
[ìì]

äî
äî

PAVATAPE 75/150 е продукт, гарантиращ водоизолиране, UV-устойчивост и защита на фугите, връзките и преходните отвори от
атмосферни условия при PAVATEX изолационни и фазерни системи. При употреба върху дървени изолационни плоскости или други порести и/или минерални повърхности, предварителната обработка с Pavabase или Pavaprim е задължителна.
Подробна информация относно употребата и начините на полагане се съдържа в продуктовата брошура.
Ñúõðàíåíèå
Съхранявайте на хладно и сухо място.

PAVATEX гаранция
Високоефективните адхезионни и слепващи
компоненти, използвани в системите PAVATEX, осигуряват дълготрайно и надеждно изолиране на модерните
и мултифункционални сградни черупки – сега също така
подсигурени и от новата PAVATEX гаранция. Тя осигурява
комплексно обслужване при възникване на повреда,
повишавайки сигурността за проектанти и строители.

Двустранно залепваща бутилкаучукова лента
Двустранна, високо адхезионна сила, устойчива на вода
и атмосферни условия
Подходяща за грапави и гладки повърхности
Високо устойчива на стареене

Размери

Приложение
Тегло
на опаковката
[êã]

Дължина
на лентата
[ì]

Òåõíè÷åñêè äàííè
Материал

Двустранна бутилкаучукова лента
с вложена нишка

Минимална температура при монтаж
на повърхност и въздух [°C]
само с PAVAPRIM [°C]

Температурна устойчивост [°C]

Съдържание
на опаковката
[áð.]

Продуктово описание

Дебелина

Температура при монтаж
Лента [°C]

Широчина
на лентата
[ìì]

äî
äî

PAVATAPE 20 е продукт, гарантиращ бързо, дълготрайно и херметично залепване на фугите и връзките при Pavatex мембраните
при външен и вътрешен монтаж. Бутилкаучуковата лента осигурява висока адхезионна сила и гарантира водо- и въздухонепроницаемост. При употреба върху дървени изолационни плоскости
или други порести и/или минерални повърхности, предварителна обработка с Pavabase или Pavaprim е задължителна.
Подробна информация относно употребата и начините на полагане се съдържа в продуктовата брошура.
Ñúõðàíåíèå
Съхранявайте на хладно и сухо място.

PAVATEX гаранция
Високоефективните адхезионни и слепващи
компоненти, използвани в системите PAVATEX, осигуряват дълготрайно и надеждно изолиране на модерните
и мултифункционални сградни черупки – сега също така
подсигурени и от новата PAVATEX гаранция. Тя осигурява
комплексно обслужване при възникване на повреда,
повишавайки сигурността за проектанти и строители.

Разтегаема бутилкаучукова лента
Изключително гъвкава и еластична
Може да поеме движението на компонентите
Високо устойчива на стареене

Размери

Приложение
Тегло
на опаковката
[êã]

Дължина
на лентата
[ì]

Òåõíè÷åñêè äàííè
Материал

Широчина
на лентата
[ìì]

Съдържание
на опаковката
[áð.]

Продуктово описание
Бутилкаучукова лента
с разтегаемо фолио

Дебелина
Минимална температура при монтаж
на повърхност и въздух [°C]
само с PAVAPRIM [°C]
Температура при монтаж
Лента [°C]

äî

Температурна устойчивост [°C]

äî

Изключително гъвкава лента от бутилкаучук, с много добри адхезионни качества от едната страна, осигуряваща дълготрайно и
лесно уплътняване на Pavatex плоскости и мембрани за външен и
вътрешен монтаж. Идеално решение при уплътняване на преходни отвори като такива за греди, столици, вентилационни тръби и
други. При употреба върху дървени изолационни плоскости или
други порести и/или минерални повърхности, предварителната
обработка с Pavabase или Pavaprim е задължителна.
Подробна информация относно употребата и начините на полагане се съдържа в продуктовата брошура.
Ñúõðàíåíèå
Съхранявайте на хладно и сухо място.

PAVATEX гаранция
Високоефективните адхезионни и слепващи
компоненти, използвани в системите PAVATEX, осигуряват дълготрайно и надеждно изолиране на модерните
и мултифункционални сградни черупки – сега също така
подсигурени и от новата PAVATEX гаранция. Тя осигурява
комплексно обслужване при възникване на повреда,
повишавайки сигурността за проектанти и строители.

Акрилна залепваща лента
Голяма сила на залепване, устойчива на стареене и
атмосферни условия
Устойчива структура, която не може да бъде прекомерно
разпъната
Лесна за употреба без наличието на специални
инструменти

Размери

Приложение
Тегло
на опаковката
[êã]

Дължина
на лентата
[ì]

Òåõíè÷åñêè äàííè
Материал

Широчина
на лентата
[ìì]

Съдържание
на опаковката
[áð.]

Продуктово описание
Чисто акрилно лепило на пластмасов
носещ елемент

Дебелина
Минимална температура при монтаж
на повърхност и въздух [°C]
само с PAVAPRIM [°C]
Температура при монтаж
Лента [°C]

äî

Температурна устойчивост [°C]

äî

PAVAFIX 60 осигурява бързо, дълготрайно и херметично залепване на фугите и връзките на Pavatex мембраните при външен и
вътрешен монтаж, както и херметично залепване на връзките при
монтаж на дървени изолационни плоскости. Продуктът притежава изключителни адхезионни качества, забележителна устойчивост на стареене, вода и UV. При употреба върху дървесни изолационни плоскости или други порести и/или минерални повърхности, предварителната обработка с Pavabase или Pavaprim е
задължителна.
Подробна информация относно употребата и начините на полагане се съдържа в продуктовата брошура.
Ñúõðàíåíèå
Съхранявайте на хладно и сухо място, защитени от пряка слънчева
светлина.

PAVATEX гаранция
Високоефективните адхезионни и слепващи
компоненти, използвани в системите PAVATEX, осигуряват дълготрайно и надеждно изолиране на модерните
и мултифункционални сградни черупки – сега също така
подсигурени и от новата PAVATEX гаранция. Тя осигурява
комплексно обслужване при възникване на повреда,
повишавайки сигурността за проектанти и строители.

Лента за уплътнение на винтове и гвоздеи
Гарантирано уплътнение на гвоздеи, винтове и дюбели
Висока устойчивост на стареене и UV-лъчи
Лесен и опростен монтаж

Размери

Приложение
Тегло
на опаковката
[êã]

Дължина
на лентата
[ì]

Òåõíè÷åñêè äàííè
Материал

Широчина
на лентата
[ìì]

Съдържание
на опаковката
[áð.]

Продуктово описание
Дунапрен с акрилно лепило

Дебелина
Минимална температура при монтаж
на повърхност и въздух

Pavafix SN BAND е уплътнителна лента за винтове и гвоздеи за
PAVATEX ADB. Предпазва от проникване на влага в местата на
сглобките.
Подробна информация относно употребата и начините на полагане се съдържа в продуктовата брошура.

Температура при монтаж
Лента [°C]

äî

Температурна устойчивост [°C]

äî

Ñúõðàíåíèå
Съхранявайте на хладно и сухо място, защитени от пряка слънчева
светлина.

PAVATEX гаранция
Високоефективните адхезионни и слепващи
компоненти, използвани в системите PAVATEX, осигуряват дълготрайно и надеждно изолиране на модерните
и мултифункционални сградни черупки – сега също така
подсигурени и от новата PAVATEX гаранция. Тя осигурява
комплексно обслужване при възникване на повреда,
повишавайки сигурността за проектанти и строители.

Принадлежности
Триони за рязане на дървени изолационни плоскости
Триони със специално назъбено острие за рязане на дървени изолационни плоскости.

Начин на доставка
Вид

Механичен
трион

Ръчен
трион

Дължина на триона (механичен)
Брой на трион (механичен) в опаковка
Дължина на триона (ръчен)
Брой на трион (ръчен) в опаковка

Стойност
мм
триона
мм
триона

Нож за рязане на Pavatex плоскости
Специален нож за рязане на Pavatex плоскости

Начин на доставка
Вид
Дължина

Стойност
мм

Валяк, голям
Метален валяк за обработка на Pavatex мембрани

Начин на доставка
Вид
Материал
Дължина
Широчина

Стойност
Метален валяк
1115 мм
80 мм

Бележки

Бележки

производство
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