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Η εξωτερική θερμομόνωση είναι ένα σύστημα, ένας συνδυασμός υλικών που πρέπει να
εγγυηθεί ένα λειτουργικό μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα. Υπάρχουν ωστόσο τέσσερα υλικά
τα οποία αποτελούν το θεμέλιο λίθο μίας σωστής, αποτελεσματικής και μακρόχρονης
εξωτερικής θερμομόνωσης.

Υαλόπλεγμα
Το υαλόπλεγμα είναι ένα υλικό-κλειδί για το ευκταίο αποτέλεσμα επειδή εξασφαλίζει την
αντοχή στη ρηγμάτωση και στην κρούση. Το ιδανικό υαλόπλεγμα έχει βάρος τουλάχιστον
160gr/m2, άνοιγμα ματιού 4x4mm, υψηλές εφελκυστικές αντοχές, υψηλό μέτρο
ελαστικότητας και ισχυρή αλκαλίμαχη επένδυση. Βρείτε αυτό που ψάχνετε με ένα κλικ εδ
ώ
.

Θερμομονωτικό υλικό
Το βασικό θερμομονωτικό αποτελεί την πεμπτουσία της θερμοπρόσοψης. Θα πρέπει να έχει
καλό συντελεστή λ, αυξημένη διαπνοή, καλή διαστατική σταθερότητα και επαρκή αντοχή σε
κρούση. Καλύτερες επιλογές είναι οι διογκωμένες πολυστερίνες, λευκές ή γραφιτούχες. Σε
περίπτωση απαίτησης υψηλού βαθμού ασφαλείας έναντι πιθανής φωτιάς, η ιδανική επιλογή
είναι ο πετροβάμβακας. Το πάχος τους θα πρέπει να ικανοποιεί τις μίνιμουμ απαιτήσεις του
ΚΕΝΑΚ και καλό είναι να τις υπερβαίνει.

Μπορείτε να βρείτε χαρακτηριστικά προϊόντα μας με ένα κλικ .

Σοβάδες φινιρίσματος
Πρόκειται για την αισθητική και τη στεγανοποίηση του συστήματος εξωτερικής
θερμομόνωσης
. Προτιμήστε
στεγανούς, εύκαμπτους σοβάδες ακρυλικής βάσης ή σιλικονούχους. Αποφύγετε τους
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τσιμεντοειδείς σοβάδες και ιδίως αυτούς που παρασκευάζονται επί τόπου. Απαραίτητο
κρίνεται το αστάρι τους, θα τους βρείτε αρκετά προϊόντα
εδώ
.

Γωνιόκρανα και λοιπά προφίλ
Το σωστό φινίρισμα μετά τη θερμοπρόσοψη είναι πολύ σημαντικό τόσο από πλευράς
αισθητικής όσο και λειτουργικότητας. Οδηγοί εκκίνησης, γωνιόκρανα, νεροσταλλάκτες,
προφίλ σύνδεσης παραθύρων και αρμοί διαστολής είναι απαραίτητοι για ένα άρτιο και
λειτουργικό σύστημα. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται η στεγανοποίηση των συναρμογών με
τοίχους, μαρκίζες και στέγες. Μπορείτε να δείτε ένα παράδειγμα εύκολα και γρήγορα .

Περισσότερα στο macon.gr
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