
RKL-31 Facade
Ultra klases pretvēja aizsardzība



Aizsardzība pret vēju
Pretvēja izolācijai ēku konstrukcijā ir ļoti svarīga loma. Tā uzlabo ēkas 
energoefektivitāti un paildzina būves kalpošanas laiku. Isover RKL-31 
Facade ir lielisks fasādes siltināšanas risinājums, kas vienā materiā-
lā apvieno gan teicamu pretvēja izolāciju ar ugunsdrošu pārklājumu, 
gan augstas klases siltumizolāciju. Materiāla spunde, izturīgs ārējais 
stiklašķiedras pārklājums un savienojuma šuvju lenta garantē perfek-
tu vēja un mitruma izolāciju, novēršot nelabvēlīgos aukstuma tiltus un 
ļaujot uzlabot ēkas energoefektivitāti karkasa konstrukcijās.

Ātra montāža
Isover RKL-31 Facade pretvēja izolācija ir ātri un ērti montējama. Plāk-
snes var viegli sagriezt un apstrādāt ar parastu nazi. Darbus atvieglo 
Isover speciālie montāžas piederumi un papildmateriāli:

Siltumvadītspējas koeficents  λD = 0,031 W/mK

RKL-31 Facade
Ultra klases pretvēja aizsardzība

Lenta plākšņu šuvju salīmēšanai 
no ārpuses

Distanceri plākšņu stiprināšanai 
pie karkasa

Mūra atsaites gaisa spraugas 
veidošanai starp plāksni un 
ārējo apdari



RKL-31 Facade

Materiāla garākā mala ir ar spundi.
Ugunsizturīgs pārklājums, ugunsdrošības eiro klase A2-s1, d0.

RKL-31 Facade

Īpašais pārklājums aizsargā siltumizolāciju pret mitrumu, tai pat laikā 
netraucējot mitrumam izdalīties no konstrukcijas (gaisa difūzija, kons-
truktīvais mitrums).

RKL-31 Facade

Piemērota visiem ēku tipiem.

RKL-31 Facade

Pieprasiet Latvijas būvmateriālu veikalos!

Ugunsdrošības eiro klase A2-s1,d0

RKL-31 Facade
Teicama ugunsizturība

Siltiniet ar kvalitāti!

Ugunsdrošība
RKL-31 Facade ir izgatavota no Isover minerālvates un ir klasificēta kā 
nedegoša - ugunsdrošības eiro klase A2-s1,d0.



Līdz minimumam samazina aukstuma tiltus konstrukcijā
(īpaši svarīgi zemas enerģijas un pasīvajām ēkām).

ENERGOEFEKTIVITĀTE

Ražošanas procesā līdz 70% tiek izmantots otrreizēji pār-
strādāts materiāls. Minerālvatei ir CE marķējums un aug-
stākā celtniecības materiālu emisijas klase M1 - materiāls 
ir nekaitīgs cilvēkiem, kuriem ir alerģija vai elpošanas ceļu 
slimības.

EKOLOĢISKUMS, VESELĪGUMS

Minerālvate ar ultra klases siltumvadītspēju 0,031 W/mK.

SILTUMVADĪTSPĒJA

UGUNSIZTURĪBA

Ugunsdrošības eiro klase A2-s1,d0.

MITRUMIZTURĪBA

Materiāls nepiesaista ūdeni.

ISOVER siltumizolācijas klasifikācija
Jo vairāk zvaigžņu, jo siltāk!

Lambda
λD W/mK Klase

SIA Saint-Gobain Celtniecības Produkti
Daugavgrīvas iela 83, Rīga, LV-1007
Tālrunis: + 371 67 323 803
Fakss: +371 67 322 933
info@isover.lv
www.isover.lv


