Poupança de energia

DANOPIR BV
Painéis de isolamento rígidos e leves
à base de espuma de
poliisocianurato (PIR), de fácil
colocação, revestidos em ambas as
faces com um complexo
multicamada de véu de ﬁbra de
vidro e acabamento betuminoso.

Painéis de isolamento rígidos e leves à base de espuma de poliisocianurato (PIR), de fácil colocação,
revestidos em ambas as faces com um complexo multicamada de véu de ﬁbra de vidro e acabamento
betuminoso.

Apresentação
Comprimento (cm): 250
Largura (cm): 120
Espessura (mm): 40
Classe logistica: (BP) Produtos disponíveis sob pedido, consulte pedido mínimo e prazo
Código de produto: 672007

Dados técnicos
Conceito

Valor

Norma

Condutividade térmica declarada (W/mK)

0.028

EN 12667

Estabilidade Dimensional 48 h 70 ºC y 90% HR

Δlong.

-

Reação ao fogo

F

-

Reação ao fogo em condição ﬁnal de uso (de acordo com especiﬁcações de
montagem)

B-s2 d0

EN 15715

Resistência à compressão (KN/m²)

≥ 175

-

Resistência térmica (m²K/W)

1.4

-

Aplicação
Isolamento térmico das coberturas planas industriais em chapa metálica (cobertura deck).

Vantagens e benefícios
Concebido especiﬁcamente para um isolamento ideal.
Facilidade de utilização e instalação.
Painéis de elevada rigidez e de baixo peso.

Aviso
As informações contidas neste documento e qualquer outro conselho dado são fornecidos de boa fé,
tendo por base o conhecimento e experiência dos produtos da DANOSA sempre e quando sejam
devidamente armazenados, tratados e aplicados, em situações normais e de acordo com as
recomendações da DANOSA. A informação aplica-se unicamente ao (s) campo (s) de aplicação e ao
(s) produto (s) expressamente identiﬁcados. No caso de alterações nos parâmetros ou pressupostos
relativos à aplicação, ou no caso de um campo de aplicação diferente ao identiﬁcado, consulte o
Departamento Técnico da DANOSA antes de usar os produtos DANOSA. As informações aqui
contidas não liberam a responsabilidade dos agentes de construção de testar os produtos para a
aplicação e uso previsto, bem como da sua correta aplicação de acordo com a regulamentação legal
vigente. As imagens dos produtos utilizadas em nossas comunicações são indicativas e podem
diferir ligeiramente na cor e na aparência estética em relação ao produto ﬁnal.As encomendas serão
aceitas de acordo com os termos das nossas Condições gerais de venda.A DANOSA reserva-se ao
direito de modiﬁcar, sem aviso prévio, os dados reﬂetidos nesta
documentação.Website: www.danosa.com E-mail: info@danosa.com Telephone: +34 949 88 82
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