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plăci izolante

Lucrul cu plăcile GRENAISOL
Cu GRENAISOL lucrezi simplu si ușor,fară a crea praf sau mizerie,folosind instrumentele de lucru pentru lemn.

DE CE GRENAISOL SI NU ALTCEVA
si economica în rândul construcțiilor si a
izolării.
Plăcile sunt facute doar din materiale naturale,
de dimensiuni mari pentru manevrare
ușoară:1000x610mm.
Îmbinare ușoară cu adeziv, șuruburi si capse.
Nu sunt necesare alte elemente de montaj;
Plăcile sunt usor de prelucrat, folosind instrumentele standard,ﬁnisare usoara,stabilitate pe
termen lung al materialului;
Plăcile GRENAISOL sunt recomandate de

DECECESA
SANU
NUFOLOSEȘTI
FOLOSEȘTIALTE
ALTEMATERIALE
MATERIALE
DE
Materialele poroase nu se potrivesc, deoarece
turi mai mari de 52 °C.
Plăcile de gips carton ,incep sa piardă din
rezistență si se dezintegrează la temperaturi
mai mari de 100 °C.
degajă un miros neplăcut după ce se incălzeste.
Cu toate că vata este acoperită cu folie de
in cameră.

PLĂCI GRENAISOL, APLICARE :

interiorul șemineului ( 500 °C ) fără a afecta sai degrada placa de GRENAISOL.

plăci izolante

Poprietați si parametrii pentru plăcile GRENAISOL
Placile Grenaisol sunt inofensive pentru sanatate deoarece nu conțin compuși chimici dăunatori
rezistente la temperaturi de până la
1250 ° C , rezistente la șocuri termice si au stabilitate mecanică, de asemenea si durabilitate
.
ridicată. Acestea au rezistență la trecerea curentului electric si o
Placile Grenaisol sunt foarte stabile si nu elibereaza vapori sau mirosuri chiar si la cele mai
ridicate temperaturi.
Parametrii
Dimensiuni
Clasiﬁcare temperatură
Densitate
Rezistență la compresiune
Rezistență la îndoire

Diagrama de tensiune-deformare pentru determinarea
grosimii placilor Grenaisol in conformitate cu standardul EN
18 892.
Aplicație :

Diagrama de tensiune-deformare pentru determinarea
grosimii placilor Grenaisol in conformitate cu standardul EN
18 892.
Aplicație :

care se foloseste pentru izolarea termica.

care se foloseste pentru izolarea termica.

Exemplu:
Necesarul de izolare termica cu vata minerala
Grosime de izolare totala conform standardului EN 18 892
Grosimea de izolare corespunzatoare placilor Grenaisol .

Exemplu:
... 10 cm
... 10cm;
... 7,1cm.

Necesarul de izolare termica cu vata minerala

... 10cm

Grosimea de izolare corespunzatoare placilor Grenaisol

... 9,0cm.

Coș de fum
Sistem de coș pentru stocarea
căldurii
Plăci ceramice

Focarul

Strctura pentru izolare si sprijin

Stocarea căldurii lucrează pe principiul radiației. Aerul cald este socos prin peretele sobei .Semineul este inchis intr-o carcasă cu putere mare de stocare ,

Recomandări:

Furtun izolat de distribuție
a aerului cald

dw
Plafon dublu

Grătar pentru decompresie
Piesă suport
(intre cele doua placi)

Placă suprapusă
Adeziv pentru îmbinări
Grenaklebepaste
Grătar de evacuare aer cald

Ardere gaze

Inserție șemineu

Plasă din țesătura pentru sobă

Șemineu

Mortar universal pentru șemineu si sobe

Grătar sucțiune aer rece

Tencuiala pentru șemineu si sobe

Înveliș

Placarea la interior a semineului cu Grenaisol
semineului.
Placile Grenaisol au o suprafata canelata pe o parte si o suprafata neteda pe cealalta parte, canelarea este conceputa pentru a permite

aplicarea oricarui decor dorit de client (placi ceramice, decor relizat din ipsos, etc.).

