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GAMINIO APRAŠYMAS  
Silikonu apdorotas, vandenį atstumiantis mineralinės 
vatos demblys, supakuotas į ritinius. Nedegus, šilumą 
izoliuojantis gaminys, skirtas konstrukcijų sandarinimui ir 
nelygių paviršių izoliacijai. Niekuo nepadengtas, lankstus, 
minkštas, lengvai montuojamas. 
Skirtas naudoti gyvenamosios, visuomeninės ir 
pramoninės paskirties pastatuose.    

 

Gaminama pagal standartą EN 13162, ženklinama CE ženklu. 
Saugos ir sveikatos reikalavimų atitiktį patvirtinantys dokumentai ir ženklinimai: 
• Statybinių medžiagų emisijų klasifikacijos ataskaita ir M1 ženklas patvirtinantis atitikimą saugiausiai klasei 
M1; 

• EUCEB sertifikatas Nr.036. 
 

PANAUDOJIMAS  
Pagrindinė naudojimo sritis - sienų, lubų ir grindų sandūrų, langų ar durų rėmų apvadų, rąstinių namų rąstų 
sujungimų šilumos izoliacija ir sandarinimas. Tinka nelygiems paviršiams izoliuoti (pvz., senų medinių ar rąstų 
sienų nelygumams išlyginti). Naudojama naujai statomuose pastatuose bei renovacijos projektuose. 
 
MONTAVIMAS 
Sujungimų sandarinimui ISOVER KH dembliai supjaustomi reikiamo pločio juostomis. Kitais atvejais dažniausiai 
montuojami naudojant medinį arba metalinį karkasą. Optimalios izoliacijos savybės užtikrinamos tuo atveju, kai 
izoliacija užpildo visą izoliuojamą ertmę. Montuojama pagal projektuotojo nurodymus, siekiant užtikrinti 
konstrukcijai keliamus reikalavimus. 
 

PAKAVIMAS,TRANSPORTAVIMAS, SAUGOJIMAS 
Plastikiniai paketai, kuriuose vata yra suspausta iki keturių kartų (medžiagos kiekis paketuose pateiktas 
informacijoje apie matmenis). Transportuojama ir saugojama dengtose mašinose ar patalpose, vengiant 
tiesioginio vandens patekimo. 
 

TECHNINIAI DUOMENYS 
Rodiklis Matavimo vnt. Vertė Standartas 

Deklaruojamas šilumos laidumo koef. λD   W/mK 0.037 EN 13162 

Degumo klasė  - A1 EN 13501-1 

Oro laidumo koeficientas l  x10-6 m3/msPa <100 EN 29053 

Vandens garų varžos faktorius µ - 1 EN 12086 

Didžiausia eksploatavimo temperatūra  0C 200  
 

 

MATMENYS IR KIEKIAI 
Gaminio 
nr. 

Gaminys storis, mm 
plotis, 
mm 

ilgis, mm m2/pak m2/paletė pak/paletė 

18010 KH-8 8 1220 15000 18.30 274.50 15 

18034 KH-15 15 1220 15000 18.30 274.50 15 
18220 KH-20 20 1220 14000 17.08 256.20 15 
18038 KH-30 30 1220 12500 15.25 228.75 15 
18100 KH-50 50 1220* 9000 10.98 164.70 15 

 

* Atskirai galimi papildomi pločiai: 115mm, 150mm, 200mm, 240mm, 260mm. 
 
 
 
 
 
 


