IZOLACE

Tepelná izolace pod podlahy, zdi a další stavební konstrukce

Pokyny pro instalaci na zeď

SuperFOIL lze instalovat uvnitř nebo venku a poskytuje nepřetržitou izolaci.
Je ideální pro dřevěný rám a zděné zdi.

Rychlá a snadná
instalace

Kamenná zeď - vnitřní izolace
Použijte k izolaci

nových nebo stávajících
podlah

Na zeď použijte latě buď vertikálně nebo horizontálně. Rozměry latě závisí na výrobku, který bude použit. SuperFOIL
aplikujte na latě přímo z role jak horizontálně, tak vertikálně.

Při horizontální instalaci začněte od spodku místnosti a pokračujte nahoru ke stropu, překrývejte každý spoj. Při instalaci
vertikálně začněte v nejvyšším bodě a rolujte dolů na podlahu.
Při upevňování SuperFOIL přitlačte; upevněte na latě sponami rozmístěnými v pravidelných rozestupech, doporučují se
rozestupy 50 mm až 100 mm. Oříznutím upravte délku a upevněte další vrstvu.

Omezuje dopad
hluku
Pro upevnění sádrokartonu instalujte kontralať s rozměry odpovídajícími použitému výrobku. Okolo okenních otvorů
Překryjte všechny spoje minimálně 50 mm a přichyťte na lať tam, kde spoje kříží latě.

U podlahy a stropu ponechte délku navíc, abyste vytvořili dobré utěsnění. Následně upevněte lať.
vždy použijte latě.

Před upevněním sádrokartonu k latím utěsněte všechny spoje, řezy a průchody (jako jsou trubky, potrubí atd.) páskou
SuperFOIL.

Lze použít na zdi
a střechy, stejně tak
jako na podlahy

Nejlepším postupem je použít vrstvu pro odpařování vody, jako je SFTV, přímo za sádrokartonem, aby se
minimalizovalo riziko kondenzace.

Systém kvality vyroben pro:

Ideální pro použití pod
potěr a podpodlahové
vytápění

Obklad
Kamenná
zeď - vnější izolace

Na zeď použijte latě buď vertikálně nebo horizontálně. Rozměry latě závisí na výrobku, který bude použit.
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Potěr

SuperFOIL aplikujte na latě přímo z role jak horizontálně, tak vertikálně.

Při horizontální instalaci začněte od spodku zdi a pokračujte nahoru, překrývejte každý spoj. Při instalaci vertikálně
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Při upevňování SuperFOIL přitlačte; upevněte na latě sponami rozmístěnými v pravidelných rozestupech, doporučují se
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rozestupy 50 mm až 100 mm Ořízněte na délku a upevněte další vrstvu.
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Překryjte všechny spoje minimálně 50 mm a přichyťte na lať tam, kde spoje kříží latě.
U podlahy a stropu ponechte délku navíc, abyste vytvořili dobré utěsnění. Následně upevněte lať.
Pro upevnění sádrokartonu instalujte kontralaťě podle druhu použitého výrobku. Okolo okenních otvorů vždy použijte

Klíčové vlastnosti

latě.
Před upevněním externího povrchu k latím utěsněte všechny spoje, řezy a průchody (jako jsou trubky, potrubí atd.)
páskou SuperFOIL.

Technické údaje

Instalace

Nejlepším postupem je použití odvzdušňovací membrány, jako je SFBB, přímo za vnějším povrchem, která se bude
chovat jako sekundární bariéra proti dešti a omezí tak riziko kondenzace.

•
•
•
•

Testováno hodnotou 'R‘ 0.8
Nízkoúrovňová konstrukce
Vysoký tepelný výkon
Odolává průchodu vlhkosti

•
•
•
•

Role pokryje 18.75m2
Tloušťka 6 mm
13 vrstev
Hmotnost role 9 kg

• Pevné a dutinové podlahy
• Řezat nožem nebo nůžkami
• Páskové spoje

Při instalaci SF19BB není vyžadována oddělená odvzdušňovací membrána, protože SF19BB poskytuje jak izolační
vrstvu, tak odvzdušňovací membránu v jednom.

Důležité body:

Zjistit více

Zjistit více

Zjistit více

Překryté spoje by měly být překryty minimálně 50 mm a ovázány 100 mm pásky SuperFOIL Cold Weather Tape.
Tupé spoje nebo jakékoli místo, kde SuperFOIL zakryje povrch nebo ostatní součásti SuperFOIL zajistí, že SuperFOIL pevně navazuje na sousední povrch / materiál, neponechávejte mezeru nebo rozestup
mezi 2 částmi, ořízněte materiál trochu delší (2 až 3 mm), aby byl zatlačen do sousedícího materiálu. Na spoje použijte pásku SuperFOIL o šířce 100 mm, abyste se ujistili, že je spoj utěsněn.
Pro oříznutí výrobků SuperFOIL lze použít 12" nůžky , rotační frézu GUS nebo řemeslný nůž.
Pro dosažení výše uvedených vlastností musí být SuperFOIL instalován s vzduchovou mezerou na obou stranách, kterou lze vytvořit pomocí latí.
Není vyžadováno žádné speciální nebo ochranné zakrytí/manipulace. Při instalaci venku za jasného slunečního svitu se vyvarujte silného odrazu světla.
SuperFOIL je lehká a snadná k manipulaci, měla by být skladována v místnostech nebo zakrytá až do okamžiku použití. Jakmile je Sup erFOIL nanesena, lze ji překrýt během 48 hodin.

IZOLACE

Tepelná izolace
pod podlahy,
zdi a další stavební
konstrukce
POKYNY
PRO
INSTALACI
NA ZEĎ

Rychlá a snadná
Dřevěný rám - vnitřní izolace
instalace
Použijte SuperFOIL přímo na hřeby z role buď vodorovně nebo vertikálně.
Při horizontální instalaci začněte od spodku zdi a pokračujte nahoru, překrývejte každý spoj. Při instalaci vertikálně

Použijte k izolaci
nových nebo stávajících
Překryjte všechny spoje minimálně 50 mm a přichyťte k hřebům tam, kde spoje kříží krokev.
podlah
U podlahy a stropu ponechte délku navíc, abyste vytvořili dobré utěsnění. Následně upevněte
hřeby.
začněte v nejvyšším bodě a rolujte dolů k podlaze.
Při upevňování SuperFOIL přitlačte; upevněte k hřebům sponami rozmístěnými v pravidelných rozestupech, doporučují
se pravidelné rozestupy 50 mm až 100 mm. Ořízněte na délku a upevněte další vrstvu.

Pro upevnění sádrokartonu instalujte kontralať rozměry odpovídajícími použitému výrobku. Okolo okenních otvorů vždy
použijte latě.
Před upevněním sádrokartonu k latím utěsněte všechny spoje, řezy a průchody (jako jsou trubky, potrubí atd.) páskou
SuperFOIL.

Omezuje dopad
hluku

Nejlepším postupem je použít vrstvu pro odpařování vody, jako je SFTV, přímo za sádrokartonem, aby se
minimalizovalo riziko kondenzace.

Lze použít na zdi
a střechy, stejně tak
jako na podlahy

Dřevěný rám - vnější izolace
Systém kvality vyroben pro:

Použijte SuperFOIL přímo na hřeby z role buď vodorovně nebo vertikálně.

Ideální pro použití pod
podpodlahové
Pro upevnění sádrokartonu instalujte latě v závislosti na výrobku.potěr
Okolo okennícha
otvorů
vždy použijte latě.
vytápění
Při horizontální instalaci začněte od spodku zdi a pokračujte nahoru, překrývejte každý
spoj. Při instalaci vertikálně
Pro dosažení maximálního účinku je nutné upevnit latě tak, aby se vytvořila vzduchová mezera na obou stranách
SuperFOIL

Obklad

začněte v nejvyšším bodě a rolujte dolů k podlaze.
Při upevňování SuperFOIL přitlačte; upevněte na latě/hřeby sponami rozmístěnými v pravidelných rozestupech,
doporučují se rozestupy 50 mm až 100 mm. Ořízněte na délku a upevněte další vrstvu.

R 0.8

Potěr

Překryjte všechny spoje minimálně 50 mm a přichyťte na lať/hřeby tam, kde spoje kříží latě/hřeby.
U podlahy a stropu ponechte délku navíc, abyste vytvořili dobré utěsnění. Následně upevněte lať.

Před upevněním externího povrchu k latím utěsněte
všechny spoje, řezy a průchody (jako jsou trubky, potrubí atd.)
PĚNÍ
páskou SuperFOIL.
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Klíčové vlastnosti
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chovat jako sekundární bariéra proti dešti a omezí tak riziko kondenzace.

Při instalaci SF19BB není vyžadována oddělená odvzdušňovací membrána, protože SF19BB poskytuje jak izolační
vrstvu, tak odvzdušňovací membránu v jednom.

Technické údaje

Testováno hodnotou 'R‘ 0.8
Nízkoúrovňová konstrukce
Vysoký tepelný výkon
Odolává průchodu vlhkosti

•
•
•
•

Zdi
Podlahy

Zjistit
více
Střechy

Instalace

Poznámky
instalaci:
Role
pokryjek18.75m2
• Pevné a dutinové podlahy
SuperFOIL lze použít na libovolný typ střechy nebo střešní konstrukce.
Tloušťka 6 mm
• Řezat nožem nebo nůžkami
SuperFOIL lze pokládat horizontálně nebo vertikálně v závislosti na charakteru plochy, která má být
13 vrstev
• Páskové spoje
izolována.
Hmotnost
role 9 kg
SuperFOIL lze oříznout řemeslným nožem nebo nůžkami.
SuperFOIL je upevňována pomocí galvanizovaných nebo nerezových sponek.

ZjistitZabraňte
více kontaktu s olovem, mědí a jejich slitinami.
SuperFOIL nepoužívejte k izolaci kouřovodu.

Zjistit více

Při použití SuperFOIL okolo zápustných bodových svítidel je nutné ponechat 30 mm volné dutiny. Doporučuje se
použít protipožární armatury nebo protipožární odsavače
SuperFOIL je nejefektivnější při užití vzduchové mezery vytvořené latěmi.

THIRD SOLUTION s.r.o., Polanecká 95/51, 721 00 Ostrava - Svinov, Česká Republika
tel.: +420 553 038 555, mobil: +420 774 813 130, e-mail: obchod@thirdsolution.eu

www.thirdsolution.eu
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SuperFOIL je nutné skladovat zakrytou a chránit před živly.
Pásku SuperFOIL (20 m x 100 mm) použijte na všechna překrytí a spoje.
Vyvarujte se slunečních odrazů při instalaci venku.

