Ocieplenie od wewnątrz – Multipor
Ocieplanie od wewnątrz jest często jedynym dopuszczalnym rozwiązaniem w przypadku modernizacji obiektów zabytkowych,
znajdujących się pod ochroną
konserwatorską.
Mineralne
płyty izolacyjne Multipor to ciepłe i bezpieczne rozwiązanie do
ocieplenia ścian od wewnątrz.

Zimą para wodna wnika w strukturę paroprzepuszczalnej warstwy izolacji termicznej Multipor.
Wewnątrz płyt dochodzi do wykroplenia pary wodnej. Dzięki
dużej porowatości, zachowana
jest wysoka izolacyjność termiczna ocieplenia, a konstrukcja jest chroniona przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Latem wilgoć zgromadzona wewnątrz płyt Multipor w naturalny
sposób wysycha.

Ochrona przed pleśnią
Wyjątkowe właściwości płyt
Multipor sprawiają, że warstwa
ocieplenia od wewnątrz aktywnie uczestniczy w procesie zmian
wilgotności pomieszczeń. Zdolność do pochłaniania pary wodnej ogranicza zjawisko wykroplenia na wewnętrznej powierzchni
ścian oraz ryzyko rozwoju pleśni.
Zawartość wilgoci [kg/m2]

Bezpieczna przegroda
Ocieplanie od wewnątrz wiąże
się ze zjawiskiem wnikania pary
wodnej w strukturę przegrody i jej
kondensacji. Multipor jest materiałem, który jest odporny na ten
proces oraz umożliwia prawidłowe funkcjonowanie przegrody.

Sprawny montaż
Montaż płyt Multipor jest bardzo prosty, przebiega szybko
i sprawnie. Dzięki temu obiekt
po remoncie szybciej oddany
jest do użytku. Łatwość montażu
pozwala na utrzymanie czystości
w miejscu budowy. Prowadzenie
prac możliwe jest także w okresie zimowym.
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Wilgotność przegrody ocieplonej płytami
Multipor

Parametry techniczne płyt Multipor
Gęstość objętościowa, ρ [kg/m3]
Współczynnik przewodzenia ciepła, λ10,dry [W/(mK)]
Współczynnik oporu dyfuzyjnego, μ
Reakcja na ogień
Sorpcja [%-masy]
Absorpcja wody
krótki kontakt z wodą, WP [kg/m²]
długi kontakt z wodą, WPL [kg/m²]
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Multipor – ocieplenie od wewnątrz
ścian oraz ościeży

Multipor - mineralne płyty izolacyjne
Multipor to mineralne płyty izola -
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