Επειδή δεν ξέρεις από πού θα σου ‘ρθει το κρύο...

Knauf InTherm

Αφήστε το κρύο έξω από το σπίτι σας
με τα νέα θερμομονωτικά πανέλα Knauf InTherm
και εξοικονομήστε χρόνο και χρήμα,
αφού μπορείτε εύκολα - ακόμα και μόνοι σας να μονώσετε τους τοίχους ενός δωματίου...
• Κορυφαία θερμομόνωση
• Εύκολη εφαρμογή
• Ξεχάστε λάσπες, μπάζα και γκρεμίσματα
• Ταχύτητα δόμησης
• Άριστη τελική επιφάνεια
• Υγιεινό περιβάλλον χωρίς μούχλες στους τοίχους

Θερμομονωτικά πανέλα για τοίχους

Knauf InTherm
Το έτοιμο θερμομονωτικό πανέλο Knauf InTherm
αποτελείται από άνθυγρη γυψοσανίδα και θερμομονωτική
πλάκα γραφιτούχου διογκωμένου πολυστυρενίου
EPS 80 με λ=0,032 W/m.Κ.
Λόγω των εξαιρετικών θερμομονωτικών ιδιοτήτων
του γραφιτούχου EPS 80 εξοικονομείται σημαντικός
ωφέλιμος χώρος στο εσωτερικό της κατοικίας,
καθώς απαιτείται μικρό πάχος υλικού
για την επίτευξη κορυφαίας θερμομόνωσης.
Η εσωτερική θερμομόνωση με τα θερμομονωτικά
πανέλα Knauf InTherm είναι η ιδανική λύση και για περιοχές
με θερμό κλίμα όπου ιδιαίτερη σημασία έχει ο αποτελεσματικός
και οικονομικός δροσισμός κατά τους θερμούς μήνες του έτους.

Παρελκόμενα υλικά

Knauf Tiefengrund

Αστάρι προετοιμασίας επιφανειών
για την επικόλληση, αρμολόγηση και βαφή
του Knauf InTherm

Knauf Perlfix

Γυψόκολλα εξαιρετικής συγκολλητικής
ικανότητας για την επικόλληση
του Knauf InTherm

Χαρτοταινία Knauf Kurt
Χαρτοταινία ειδικών αντοχών
για την αρμολόγηση
του Knauf InTherm

Uniflott άνθυγρο
Υλικό ειδικών αντοχών
για την αρμολόγηση
του Knauf InTherm

Πάχος άνθυγρης γυψοσανίδας 12,5mm. Πάχος θερμομονωτικού υλικού 30mm, 50mm, 80mm, 100mm

Γιατί εσωτερική θερμομόνωση Knauf;
• Θερμομόνωση και ενεργειακή αναβάθμιση
Εξοικονόμηση ενέργειας και σημαντική μείωση των δαπανών
θέρμανσης και δροσισμού
• Ανακαίνιση και εκσυγχρονισμός
Με οικολογική συνείδηση για αναβάθμιση της ποιότητας ζωής
και παροχή θερμικής άνεσης και λειτουργικότητας στην κατοικία
• Βέλτιστη επένδυση χρημάτων
Γρήγορες, εύκολες και οικονομικές λύσεις, με αντοχή στο χρόνο,
για τον εκσυγχρονισμό του ακινήτου και την αύξηση της εμπορικής του αξίας
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