fix

podkład izolacyjny pod parapety

przyjazne środowisku systemy
izolacyjne z włókna drzewnego

NOWOŚĆ:
szerokość do
260 mm

• doskonała ochrona przed wodą opadową oraz przed nawiewanym śniegiem
| OBSZARY ZASTOSOWANIA
Montaż pod parapetem, jako druga
warstwa odprowadzająca wodę.

| MATERIAŁ
Hydrofobizowana płyta izolacyjna
z włókna drzewnego, z zintegrowaną,
otwartą dyfuzyjnie i odprowadzającą
wodę folią ochronną

• trwałe i bezpieczne połączenie z oknem w budownictwie drewnianym
• idealne rozwiązanie w połączeniu z płytami izolacyjnymi STEICOprotect,
przeznaczonymi do tynkowania
• wyjątkowo łatwy i pewny montaż
• podkład dostępny w powszechnie stosowanych długościach i szerokościach
• pewny i bezpieczny montaż dzięki akcesoriom uszczelniającym

Więcej informacji znajdą Państwo w odpowiednich broszurach
konstrukcyjnych lub na naszej stronie internetowej www.steico.com
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| DOSTĘPNE FORMATY STEICOfix
nachylenie 5°
grubość
szerokość
strona z możliwością
przycięcia

szerokość
[mm]

grubość
[mm]

długość
[mm]

sztuk / pakiet

mb / pakiet
33,75

100

20

1.350

25

140

20

1.350

25

33,75

180

20

1.350

25

33,75

200

25

1.350

25

33,75

260

30

1.350

25

33,75

| PARAMETRY TECHNICZNE STEICOfix

STEICOfix należy składować na suchym i płaskim
podłożu oraz chronić przed długotrwałym
wystawieniem na promieniowanie UV.
Należy zachować etykiety dołączone do palet.

| OCHRONA PRZED WARUNKAMI
ATMOSFERYCZNYMI
Podkład STEICOfix może być wystawiony na
bezpośrednie działanie warunków pogodowych
do 4 tygodni. W tym okresie nie należy odklejać
zintegrowanej folii. Klejenie w obszarze
połączenia taśmą STEICOmulti tape F 60 mm z
paskiem dwudzielnym 20 / 40 mm.

grubość w [mm]

20♦

25♦

nachylenie

5°

klasyfikacja ogniowa wg PN EN 13501-1

E

obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła
λ [ W / ( m * K )]

0,047
7

współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej µ

≥ 4.000

odporność na nacisk słupa wody [mm]

włókno drzewne, PUR, gać parafinowy,
membrana wysokoparoprzepuszczalna

surowce
♦ grubość

30♦

1.350

długość w [mm]

podkładu należy omówić z producentem okna

Dystrybutor:

naturalny system budowlany
STEICO CEE Sp. z o.o. | ul. Przemysłowa 2 | 64-700 Czarnków, Poland
Tel.: +48 (0) 67 35 66 29 3 | Fax: +48 (0) 67 35 60 90 1 | E-mail: info@steico.pl

www.steico.com

System
zarządzania
jakością
ISO 9001:2015

01/2019 | Zmiany techniczne zastrzeżone. Obowiązuje aktualne wydanie. Możliwość wystąpienia błędów.

| MAGAZYNOWANIE /
TRANSPORT

