
EPS 80
Grafitat

CARACTERISTICI TEHNICE : 

DATE TEHNICE

Grosime nominală: 10 - 350 mm

Marcare:
EPS-EN13163-L2-W2-T2-S2-P4-DS(N)2-DS(70,-)1-TR150-CS(10)80-BS 150

Identificare: polistiren expandat grafitat

DATE PRIVIND PRODUSUL:

Thermo maximal

DOMENII DE UTILIZARE

Conductivitate termică: < 0,031 W/mk

Clasa de combustibilitate: EPS din materie ignifugată.

Euroclasa E pentru reacția la foc (conform SR prEN 13501-1)
Clasa B2 pentru reacția la foc (conform DIN 4102-1)

Factor de rezistență la difuzia vaporilor de apă: 30 - 70

Lungime în conformitate cu EN 822: 1000 +/- 2 mm L2

Lățime în conformitate cu EN 822: 500+/- 2 mm W2

Grosime în conformitate cu EN 823: +/- 1 mm T2

Perpendicularitate în conformitate cu EN 824: +/- 2 mm/ 1m S2

Planeitate în conformitate cu EN 825: +/- 5 mm P4

Rezistența la încovoiere în conf. cu EN 12089: BS 150≥150 k Pa

Efortul la compresiune la o deformație de 10%
în conformitate cu EN 826:  CS(10) 80  ≥80 k Pa

Rezistența la tracțiune în conformitate cu EN 1607: TR 150 ≥150 k Pa

Materialele fabricate din EPS Thermo Maximal (EPS 80 Grafitat) se 
folosesc sub formă de panouri termoizolante pentru clădiri:
    - fațade;
   -  sisteme termoizolante montate pe exteriorul clădirilor.

Recomandări:
Temperatura recomandată pentru montarea termosistemelor 
este între +5°C și +30°C. Pentru pereți din cărămidă sau beton, 
ETAG004 recomandă pentru panourile termoizolante o 
grosime de max. 20 cm. Aplicarea panourilor din polistiren pe 
fațade necesită pe lângă lipirea cu adeziv și fixarea cu dibluri, 
nefiind permisă circulația aerului între panou și suprafața pe 
care se aplică.

Depozitare
Depozitarea se va face în spații acoperite, aerisite, ferite de 
umezeală, departe de surse de căldură, evitând expunerea la 
razele solare. 
Produsul este garantat în depozit timp de 2 ani dacă sunt 
îndeplinite condițiile de mai sus.
Se va evita depozitarea și transportul produsului pe cant.

Standard de referință: SR EN 13163:2009

Institute de încercări: INCERC Filiala Cluj - Napoca
                                             117 Calea Florești, 400524
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