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Slēgta jumta konstrukcija

Pastiprināta virsma
ar papildus virsma
bitumaaraizsargkārtu
• Pastiprināta
papildus bituma aizsargkārtu
Siltuma un skaņas•izolācija
Siltuma un skaņas izolācija
Atvērtas difūzijai (elpojošas)
• Atvērtas difūzijai (elpojošas)
Īpašs spundes-gropes
savienojums visām malām
• Īpašs spundes-gropes savienojums visām malām
Viegla un viegli apstrādājama
• Viegla un viegli apstrādājama
Absorbē un atdod mitrumu
• Absorbē un atdod mitrumu
Izmērs 25x595x2420mm
• Izmērs 25x595x2420mm
Sertificēta atbilstoši stingrākajām prasībām
• Sertificēta atbilstoši stingrākajām prasībām

Tvaika izolācijas Latojums
membrāna
Hunton
kokšķiedras
izolācija

SARKET

•
•
•
•
•
•
•
•

Pretvēja izolācija un pretkondensāta aizsardzība - divi vienā

MADE

Ventilācijas šķirkārta

Hunton Sarket

HUNTON
HUNTON
SARKET

Pretvēja izolācija un pretkondensāta aizsardzība - divi vienā
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Hunton SarketHunton
bituma Sarket
impregnēta
plāksne
jumtiem plāksne jumtiem
bituma
impregnēta

N

PRETVĒJA IZOLĀCIJA JUMTIEM
PRETVĒJA
IZOLĀCIJA JUMTIEM

RWEGIA

- konstruktīva stinguma funkcija
- plānāka jumta konstrukcija
- uzlabots siltumizolācijas sniegums
- skaņas izolācija - īpaši pie skārda jumtiem

sāta un pretvēja aizsardzība. Siltumizolācija var piegulēt tieši

Produkta apraksts

Hunton
Sarket plāksne,
plāksnes piesātināta
- tā ir apvienota
pretkondensāta un pretvēja aizsardzība. Siltumizolācija
Plāksne ir mīkstā
kokšķiedru
un pārklāta
var
piegulēt
tieši
pie
plāksnes.
mta siltumizolāciju, tādējādi palielinot tā energoefektivitāti.
ām malām, tāpēc
ļoti viegli
uzstādāmas.
Hunton
Sarket
plāksnes izmanto jumtu konstrukcijās. Plāksne ir mīkstā kokšķiedru plāksne,
piesātināta un pārklāta ar bitumu. Hunton plāksnes struktūra var uzlabot jumta siltumizolāciju,
tādējādi palielinot tā energoefektivitāti. Plāksnes ir ar īpašu spundes-gropes savienojumu visām
malām, tāpēc ļoti viegli uzstādāmas.

– konstruktīva stinguma funkcija
– plānāka jumta konstrukcija
Izmantojams jumtu renovācijas darbos kā pretvēja izolācija

– uzlabots siltumizolācijas sniegums
– skaņas izolācija - īpaši pie skārda jumtiem
Hunton Sarket

25 mm

Svars/m

6,6 kg

Izmērs

595x2420

Plāksnes iepakojumā
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Izmantojams jumtu renovācijas darbos kā pretvēja izolācija

Izmantojams pie papildus jumta siltināšanas esošajai

PEFC/03-1-01

izolācijai

Īpašības

Testēšanas metode, NS-EN

25mm

Ūdens necaurlaidība (1 kPa)

1928

Necaurlaidīgs

Materiāla gaisa caurlaidība

12114

0.4 m3/m2h50Pa

Ūdens tvaika necaurlaidība, sd
Ūdens kondensācijas absorbcija

office@zulakwood.lv | www.zulakwood.lv
Uzbriešana biezumā

0.045 W/(mK)

NT Build 304

1.3 kg/m2

318

< 0.3 %

RWEGIA

<6%
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Izmantojams pie papildus jumta siltināšanas esošajai
izolācijai

0.42 m

12667
N

Mitruma kustība

ISO 12572

PEFC/03-1-01
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Siltumvadītspēja, λD

NO

Tehniskie dati

NO
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Ieguvumi un priekšrocības

MADE
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