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PIELIETOJUMS

APRAKSTS
Supafil Loft Plus beramā pūšamā minerālvate ir
izgatavota bez saistvielām.
Minerālvate ir paredzēta siltumizolācijas, skaņas

Pārsegumos

izolācijas un ugunsdrošības risinājumiem.
Produktam ir piešķirts Eurofins Gold sertifikāts, kas
apliecina, ka izstrādājums atbilst visaugstākajiem telpu
gaisa kvalitātes standartiem.
To izmanto ilgtspējas novērtēšanas sistēmās,
piemēram, BREEAM un LEED.

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBAS

PRIEKŠROCĪBAS
Ļoti viegla, izlietojums tikai 20-23 kg/m3
Nosēšanās klase S1 (līdz 1%)
Rada maz putekļu, bez smaržas

Klasifikācija

Šķiedra ir izgatavota bez saistvielām.

Tvaika caurlaidība, µ (MU)

Maiss

1 iepakojums

16,6 kg

Daudzums uz paliktņa

26 maisi

1 paliktņa svars

431,60 kg

T

Iepakojums

1
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Supafil Loft Plus

Siltumvadītspējas koeficients
Ugunsreakcijas klase
Ūdens tvaika caurlaidība
Īslaicīgā ūdens absorbcija
Nosēšanās klase
Ekspluatācijas īpašību deklarācija
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λD
μ (MU)
WS
B4220MPCPR

0,037 W/mK
A1
1
≤ 1 kg/m2
S1 (līdz 1%)

EN 12667
EN 13501-1
EN 12086
EN 1609
EN 14064-1

Laika gaitā būtiskie produkta parametri paliek nemainīgi.

Supafil Loft Plus beramā pūšamā vate ir paredzēta izmantošanai pārsegumos, iekaramo griestu, grīdu sistēmās (ja vate nerada noslodzi)

Knauf Insulation izolācijas materiālu ražotne piemēro komplekso kvalitātes vadības sistēmu, kas ir sertificēta saskaņā ar standartiem
ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2004 un OHSAS 18001:2007.

Produkts ir saspiests un iepakots. Iepakojums ir izgatavots no PE aizsargplēves ar ražotāja logotipu un produkta marķējumu, uz kura ir
norādīti tehniskie parametri un lietošanas ieteikumi.

Eiropas Minerālvates izstrādājumu sertifikācijas padome (EUCEB) regulāri pārbauda, vai minerālvate un tās
izolācijas izstrādājumi tiek ražoti atbilstoši Eiropas ražojumu veselības un drošības prasībām un normām.

Eurofins Gold sertifikāts apliecina, ka izstrādājumi atbilst visaugstākajiem telpu gaisa kvalitātes standartiem.

Knauf Insulation, Latvija
Daugavas iela 4
Sauriesi, LV 2118
Rigas rajons, Latvija
info@knauf.lv
www.knaufinsulation.lv
Pārdošanas daļa: + 3 7 1 2 9 4 7 3 8 4 6

Visas tiesības, tostarp uz fotomehānisko pavairošanu un glabāšanu uz elektroniskajiem nesējiem, tiek aizsargātas. Sagatavojot un apstrādājot šajā dokumentā iekļauto informāciju, tekstam un
ilustrācijām tika izmantota uzņēmuma rīcībā esošā informācija. Taču kļūdas nevar pilnīgi izslēgt. Izdevējs nevar uzņemties tiesisko atbildību par kļūdainu informāciju un tās sekām. Izdevējs būs
pateicīgs par ierosinājumiem un sīku informāciju par iespējamām kļūdām.

