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ISOVER OL-P
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ISOVER OL-P ir izolācijas materiāls lēzenam jumtam. Šis
materiāls ir lēzeno jumtu siltumizolācijas apkšējā pamatkārta.
ISOVER OL-P ir materiāls, kas piemērots lēzenajiem jumtiem,
kuri netiek regulāri noslogoti, kā arī ISOVER OL-P tiek
izmantots divu slāņu izolācijas sistēmas apakšējam slānim gan
ar vai bez ventilācijas kanāliem.

ISOVER OL-P ir izolācijas materiāls lēzenam jumtam divkārtu sistēmā apakšējam slānim gan ar vai bez
ventilācijas kanāliem. Apakšējais slānis ir ISOVER OL-P, kura biezums ir atkarīgs no visas konstrukcijas
izolācijas biezuma. ISOVER OL-P ir neorganiska, ķīmiski neitrāla, un tajā nav korodējošo vielu. Tā ir
izturīga pret puvi, tai nav smaržas, un tajā neieviesīsies kaitēkļi. OL-P ir saņēmis visaugstāko
būvizstrādājumu emisijas klasi - M1. Klase M1 nozīmē augstāko celtniecības materiālu klasi, tā ir
labākā no trīs materiālu klasēm šajā klasifikācijā, tā ir droša izvēle cilvēkiem, kas cieš no alerģijām un
slimo ar elpošanas ceļu slimībām.

Pielietojums
ISOVER OL-P ir piemērots materiāls vietām, kur ir nepiecieša laba siltumizolacija un augsta slodzes
izturība. ISOVER OL-P ir lēzeno jumtu siltumizolācijas materiāls, kurš piemērots lēzenajiem jumtiem,
kuri netiek regulāri noslogoti. Taču slodze, piemēram, uzturēšana utt., ir atļauta. Bet, ja uz šī jumta ir
pastāvīgi gājēju ceļi, šie ceļi ir jānostiprina. Izolācijas konstrukcija ir piemērota slodzes izturīgām
konstrukcijām, piemēram, betona plāksne, vieglbetona plāksne vai rievotās tērauda plāksnes, kuru
slīpums ir ne lielāks par 1:40.

Uzstādīšana
ISOVER OL-P ieklāšana jāveic sausos apstākļos. Ieklājiet tikai tādā laukumā, kuru tajā pašā dienā varēs
pārklāt ar plēvi. Nostiprināšana ar mehāniskajiem stiprinājumiem (stiprinājumu veids atkarīgs no
nesošās konstrukcijas) 2 – 4 gab./ml. Pārliecinieties par konstrukcijas hermētiskumu attiecībā pret
ūdens tvaikiem un minimālāko ventilāciju. Lai izolācija atbilstu konstrukcijas vajadzībām, tās ieklāšana
jāveic saskaņā ar projektētāja norādēm.
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Iepakojums
Iepakots uz paletēm.

Lietošana un glabāšana
Glabāšanai un pārvietošanai ievērot ražotāja instrukcijas. Iepakojums aizsargā pret laika apstākļiem.

Vērtība

Siltumvadītspēja 0,037 W/mK, deklarētā lambda

Ugunsreakcija A2 - s1,d0 - nedegošs

Marķējums saskaņā ar CE MW-EN13162-T3- MU1

Biezums Biezuns no 70 - 190mm

Dinamiskais stingrums 15 MN/m³

Slodzes pretestība 30 kPa (EN 826 10 %: deformācija)

Ekspluatācijas temperatūra 200 °C (atkarībā no pielietojuma)

Materiāla izmaiņas mitruma ietekmē Produkts nav higroskopisks (neuzsūc mitrumu), Īstermiņa
mitruma absorbcija : < 1,0 kg/m2 (EN 1609)

Siltumvadītspēja (projektētā vērtība) 0.037 W/mK, deklarētā lambda

Virsmas apdare Pārklāts ar stikla audumu

Pielietojuma veids Plakano jumtu siltumizolācijas slānis


