
Produktu katalogs



�

�

�

�

viegla tīrīšana
izturība: pret grauzējiem
apdares estētika
izdevīga cena

�

�

�

�

nejutīgums pret amonjaku
nekorodē
ātra montāža 
perfekta siltuma izolācija

Visa veida inventarizācijas un uzglabāšanas ēku 
jumtiem, tajā skaitā lopu un cūku kūtis, augļu un 

dārzeņu noliktavas.

Izopanel sp. z o.o.
ul. Budowlanych 36

80-298 Gdańsk
Tālr. +48 58 340 17 17

e-pasts: agro@izopanel.pl

Uzzini vairāk!
www.agrodach.pl

JAUNUMS!AGROjumts
Ar stikla šķiedras apšuvumu

Sendvičpaneļi



mūsu produkti

Lappuse 14

Lappuse 12

Lappuse 9-14

Lappuse 15-17

Lappuse 18-20

Lappuse 11

GARANTIJA 

5 GADI*

IzoRoof+ PIR/PIR+

EPS

MWF

IzoCold

IzoGold

ĀTRA UN VIEGLA MONTĀŽA ENERGOEFEKTIVITĀTE 

EKONOMISKS RISINĀJUMS 

MAKSIMĀLA UGUNSDROŠĪBA 

PERFEKTA TERMOIZOLĀCIJA 

FASĀDES ESTĒTIKA 

Jumta sendvičpanelis ar PIR/PIR+ 
putu serdeni

Jumta un sienas sendvičpanelis ar 
PIR/PIR+ putu serdeni

Jumta un sienas sendvičpanelis ar 
EPS putupolistirola serdeni

Jumta un sienas sendvičpanelis ar 
MWF minerālvates serdeni 

Saldētavas sendvičpanelis ar PIR/
PIR+ putu serdeni

Sienas sendvičpanelis, slēpti 
stiprinājumi ar PIR/PIR+ putu 
serdeni
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* paneļu garantijas detaļas
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Firma

Izopanel Sp. z o.o., sendvičpaneļu ražotājs, 
25 gadu garuma nepārtraukti piegādājam 
produktus pēc klienta vajadzībām. Ceturto daļu 
gadsimta darbs ar mūsu produktu ir vainagojies 
ar pieredzējušu speciālistu bāzes izveidošanu, 
kas ir palīgs katrā investīciju posmā. Esam 
izveidojuši tehnoloģijas, pateicoties kurām mūsu 
paneļi ir ekonomisks, pastāvīgs risinājums, 
kas ļauj iegūt: termiskās, akustiskās un uguns 
aizsardzības efektīvus parametrus.

Izopanel, tas ir:

Ērta piegāde termiņā
Paneļi ar piecu gadu garantiju

Profesionālas tehniskās konsultācijas
Uzticama un profesionāla apkalpošana
Atbalsts pēc pārdošanas

Jaunākā ražošanas līnija
Visaugstākās kvalitātes produkcija
Inovatīvi risinājumi



















ieguvuma līdzsvars

Ideāls nodrošinājums pret dabas apstākļiem. Pateicoties pareizu pārklājumu veidu izvēlei 
attiecībā uz pastāvošajiem apstākļiem, bez problēmām var sasniegt paneļu kalpošanu 
vairāku desmitu gadu garumā, kā arī nodrošināt ilglaicīgu objekta estētiku.

Perfektas izolācijas īpašības. Paneļi ar poliizocianurāta putu serdeni raksturojami ar 
termiskās izolācijas koeficientu λ = 0,022 W/mK.

Hermētiskums pret nokrišņiem, sniegu un mitrumu.  Pateicoties izstrādātajām paneļu 
atslēgām, kas tiek izmantotas izpildes režīmos, var iegūt pilnīgu objekta hermētiskumu 
uz daudziem gadiem.

Pielāgoti ugunsdrošības īpašību vajadzībām. Izmantojot atbilstošu serdeņa veidu, varam 
iegūt ugunsdrošības klasi pat El120 (minerālvate). Pateicoties tam varam nodrošināt 
evakuācijas ceļus cilvēkiem, atdalot uguns joslas savā starpā.

Montāžas vieglums un ātrums, zemas izpildes izmaksas. Rezultātā ekspluatācijas 
izmaksas zemākas nekā citos objektos vairāku gadu garumā. PIR/PIR+ 50 mm biezam 
putu panelim ir salīdzinošais siltuma caurlaidības U koeficients kā 75 cm biezai gāzbetona 
sienai, 60 cm biezu keramisko caurumoto ķieģeļu sienai, vai 190 cm biezai sienai no pilniem 
ķieģeļiem. 

Akustiskā izolētība. Piemeklējot atbilstošu serdeņa materiālu, var iegūt ideāli piemērotus 
akustiskās aizsardzības parametrus. Tie ir īpaši svarīgi gadījumos, kad nepieciešama 
aizsardzība no ārpuses, nodrošinot trokšņu neizplatīšanos no ražošanas procesiem ēkas 
ārpusē vai samazinot tehnoloģiskā trokšņa līmeni ēkas iekšpusē.

Labi izturības parametri. Jumta paneļi iztur sniega un vēja slodzi atkarībā no to biezuma 
un klimatiskās joslas, ņemot vērā atbalsta laidumu virs 3 m. Sienas paneļus vairumā 
gadījumu var izmantot, ja atbalsta laidums ir pat 6 m. Tas dod reālu ietaupījumu balsta 
konstrukciju sfērā, kas spēcīgi iespaido visa objekta izmaksas.

Ieguvumi dabiskajai videi. Kopējie enerģijas izdevumi izolācijas ražošanai, ko izmanto 
objekta siltināšanai, vidēji atgriežas pēc diviem, trīs ekspluatācijas gadiem. Izejvielas, 
kuras tiek izmantotas ražošanā, ir pakļautas otrreizējai pārstrādei. Arī serdeņu materiāli 
tiek pakļauti pārstrādei, bet pati paneļu ražošana nav kaitīga apkārtējai videi.

I Z O P A N E L   |   F i r m a s  k a t a l o g s   |   5

Sendvičpaneļi ar lokšņu pārklājumu tiek izmantoti celtniecībā jau vairāk, kā 40 gadus.
Izmantojot sendvičpaneļus kā materiālu sienu celtniecībai, lietotājs iegūst vairākas priekšrocības:



Pateicoties IZOPANEL paneļu apšuvumu profilēšanas daudzveidībai un bagātīgai piekļuvei lakas pārklājumu plašai krāsu gammai, mūsu 
firmas produktiem tiek piešķirts neatkārtojams, unikāls raksturs katram celtniecības objektam.. 

M – mikroprofilēšana
L – lineāra

BP – nav profilēts*

iespējas
PĀRSEGUMI

Tērauda loksne Prasības Apraksts

Tērauda veids pēc PN-EN 10346 S250 GD;  S280 GD;  S320 GD Tērauda veidi ar paaugstinātiem izturības parametriem, kas paredzēti 
sendvičpaneļu ražošanai.

Loksnes biezums [mm] pēc PN-EN 
10143 0,40;  0,50;  0,60 Izopanel paneļu ārējam un iekšējam pārklājumam.

Galvaniskais pārklājums pēc PN-EN 
10346

Z225 - 275 Galvaniski uzliktajam divpusējam cinka slānim svars ir 225 - 275 g/m2.

Z100 Galvaniski uzliktajam divpusējam cinka slānim svars ir 100 g/m2.  Izmanto 
iekšējai apšuvumam.

AZ150 Divpusējs alumīnija un cinka slānis, galvaniski uzlikts, svars ir  150 g/m2.

Lakas pārklājumi

Standarta poliesters 25 μm 25 μm biezs standarta lakas pārklājums ir izturīgs pret laika apstākļiem. Šim pārklājumam ir gluda virsma, to var izman-
tot gan jumtiem, gan fasādēm. Korozitātes noturības klase RC3.

HDS 35 μm biezs lakas pārklājums. Šim pārklājumam ir gluda vai graudaina virsma ar labu noturību pret UV starojumu. Iet-
eicams izmantot jumta vai fasādes celtniecībā, sendvičpaneļiem vai aksesuāriem. Korozitātes noturības klase RC4.

HDX
55 μm biezs lakas pārklājums. Stiprs pārklājums ar noturību pret UV starojumu un koroziju, kā arī ar ļoti stabilu krāsas 
noturību. Piemērots izmantošanai ēkām, kuras pakļautas smagiem klimatiskajiem vai vides apstākļiem – jumta, fasādes 
vai klimatizācijas ierīču pārklāšanai. Korozitātes noturības klase RC5.

Prisma
Augstas klases 50 μm biezs lakas pārklājums ar estētisku izskatu. Ideāla izvēle ēku gadījumos, kurām būtu jāpiesaista 
uzmanība un jāiztur laika pārbaude. Produkts ir pakļauts izņēmuma kārtas Confidex® garantijai, kas tiek piešķirta uz 30 
gadiem. Īpaši ieteicams reģionos ar augstu rūpniecisko piesārņojumu un piejūras reģionos. Korozitātes noturības klase 
RC5.

FarmCoat Speciāls 35 μm biezs lakas pārklājums izmantošanai lauksaimniecībā, noturīgs pret agresīvo vidi inventarizācijas  ēku 
iekšpusē. Korozitātes noturības klase RC3.

FoodSafe Speciāls 120 μm biezs lakas pārklājums piemērošanai pārtikas rūpniecības objektos, piem., saldētavās, pieļauts kontakts 
ar pārtiku. Noturīgs pret vairumu mazgājamo līdzekļu.

Apzīmējums 
pēc EN 10088

Apzīmējums pēc  
AISI / ASTM

Ķīmiskais sastāvs (%)
C Si Mn P max S N Cr Mo Ni

1.4301 304  ≥ ≤ 0,07 ≥  ≤ 1,00 ≥ ≤ 2,00 0,045 ≥ ≤ 0015 ≥ ≤ 0,11 17,50 - 19,50 - 8,00 - 10,50

PIR/PIR+ paneļus ražojam arī ar austenīta nerūsējošā tērauda apšuvumu, vienā pamata klasē:

PROFILĒŠANA

* BP tipa profilēšanai (nav profilēts), ir iespējama viegla virsmas profilēšana; pieļaujamā nobīdes no plaknes vērtību definē norma PN-EN 14509:2013 

6   |   I Z O P A N E L   |   F i r m a s  k a t a l o g s



I. grupa – ļoti gaišas krāsas

Krāsu gamma

Krāsas izvēles nolūkā nepieciešams izmantot paraugu tabulu. IZOPANEL saglabā tiesības, ja ir atšķirības no parauga krāsu tabulā ar patiesajām krāsām

II. grupa – gaišas krāsas

III. grupa – tumšas krāsas

SERDENI PANEĻA VEIDS
KRĀSU GRUPAS

I [m] II [m] III [m]

PIR/PIR+
IzoWall / IzoGold / IzoCold 16 12 9

IzoRoof / IzoRoof+ 16 15 12

MWF
IzoWall 13 9 6

IzoRoof 13 11 9

EPS
IzoWall 13 9 6

IzoRoof 15 11 9

PIEĻAUJAMO GARUMU TABULA

RAL 9010RAL 9002RAL 7035RAL 1015

RAL 8004 RAL 9007RAL 3011RAL 3000 RAL 5010 RAL 6029

RAL 7024 RAL 8017RAL 6005 RAL 7016 INOX 1.4301

RAL 6011RAL 1002 RAL 5012 RAL 7040 RAL 7047 RAL 9006
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Ietekmē galīgo vizuālo efektu visam pasākumam. IZOPANEL 
sistēma un pieejamā skārda apdares krāsu gamma ļauj arhitektiem 
un izpildītājiem brīvi veidot komplektus. Standarta skārda lokšņu 
apdares ir uzrādītas tehniskajā katalogā.

Garums:
• standarts 2500 mm
Materiāls:
• tērauda loksne, pārklāta ar organiskiem pārklājumiem: standarta 
poliesters 25 μm
Papildu nodrošinājums:
• aizsargplēve

Kompleksa sistēma ir mūsu firmas spēks.
Nodrošinām visus papildu elementus sendvičveida paneļu 
montāžai: skrūves paneļiem un skārda lokšņu apdarei, krāsām, 
blīvējuma lentēm un blīvējuma atlokiem.

Sendvičpaneļu savienotāji:
• pašurbjošas skrūves
    - karsti valcētām konstrukcijām
    (sieniņu biezums no 3 līdz 14mm)
    - auksti locītām konstrukcijām
    (sieniņu biezums no 1,5 līdz 5mm)
    - koka konstrukcijām
• pašgriezoši skārda apdarēm
    - apšuvuma iekšējā/ ārējā pārvalka krāsā
• citi
    - blīves kniedes
    - speciālie savienotāji, kurus izmanto saldētavās

Blīves un citi aksesuāri
• hermetizācijas lentes uz kopturiem un sendvičpaneļiem
• hermetizācijas atloki pie pārvadu pārvadiem cauri korpusam
• krāsa
• silikoni un putas
• notekcauruļu sistēmas, izgatavotas no cinkota tērauda, 
pārklātas ar poliuritāna krāsas pārklājumu
• auksti locīti profili

Sarežģītība

SKĀRDA APDARE AKSESUĀRI
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VISPĀRĒJS RAKSTUROJUMS

SERDENI
Poliizocianurāta putas (PIR/PIR+) ir putu masa, kas veidojas poliolu un izocianātu poliadētās reakcijas rezultātā aktivatoru un 
stabilizatoru klātbūtnē. Kā putojošo līdzekli mēs izmantojam tradicionālo ogļūdeņradi, kāds ir pentāns, kas ir pilnīgi drošs ozona slānim. 
Izmantojot poliizocianurāta  (PIR/PIR+) putās īpašus poliestera poliolus, mēs iegūstam stabilu savienojumu. Turklāt, palielinot tā saukto 
indeksu, atbilstošos apstākļos veidojas ķīmiski ļoti noturīgi poliizocianurāta gredzeni. Rezultātā mēs iegūstam telpiskā struktūras PIR/
PIR+ putas. Rezultātā tiek iegūts labāks PIR/PIR+ putu uguns izturīgums. PIR/PIR+ putas ir raksturīgas ar ļoti labiem fizikāli ķīmiskiem 
parametriem; tām ir augsta izturība pret mitruma iedarbību, augsta ķīmiskā izturība pret sēnītēm un pelējumu. Plātņu blīvums ir 40 kg/
m3 ± 3.

PIR+ – lai uzsvērtu mūsu PIR putu unikālās īpašības, kas izriet no individuāli pielāgotas receptes, un mēs to atzīmējām ar īpašu preču 
zīmi  – PIR+.

IEGUVUMI
IZOPANEL PIR un PIR+ sendvičpaneļu serdeņi ir putas uz poliuretāna bāzes. PIR putas ir materiāls ar izcilām siltumizolācijas īpašībām, 
ko atspoguļo siltuma vadītspējas koeficients.

Tāpat šīm putām ir labas akustiskās īpašības, raksturo vidējais izsvērtais akustisko īpašību izolācijas koeficients

Kā arī skaņas absorbēšanas koeficients 

Pie mums izmantotās PIR un PIR+ putas ir ar uguns īpašībām, kuras tiek klasificētas grūti aizdedzināmo produktu klasē.

Paneļi ar putu serdeni sasniedz ļoti labus rezultātus testos uz ugunsizturību, atkarībā no putu veida un biezuma tie var sasniegt izturības 
klasi

Pateicoties atbilstošai atslēgas profilēšanai, tika iegūti paneļu savienojumi, kas nodrošina pilnīgu hermētiskumu pret gaisa un ūdens 
infiltrāciju lietus izkliedēšanai.

Paneļu ražošanas programma iekļauj trīs sienas paneļu veidus un vienu jumta paneļu veidu

Sienas paneļi ir trīs veidu:
•  IzoWall 
Standarta sienas panelis. Biezums no 40 līdz 200 mm. To var izmantot kā materiālu sienām vertikāli vai horizontāli. Stiprināšana pie 
konstrukcijas notiek ar savienotāju palīdzību, kas tiek pieskrūvēti pie konstrukcijas cauri panelim.
• IzoGold
Sienas panelis ar slēptu savienotāju stiprinājuma vietu. Biezums no 60 līdz 120 mm. To var izmantot kā materiālu sienām vertikāli 
vai horizontāli. Stiprināšana pie konstrukcijas notiek ar savienotāju palīdzību, kas tiek pieskrūvēti pie konstrukcijas paneļu slēdzenes 
iekšpusē. Pateicoties tam, tiek iegūta gluda fasāde bez redzamiem savienotājiem.
• IzoCold
Panelis izmantošanai saldētavas, ar atgriezenisku siltuma caurplūsmu. No standarta paneļa atšķiras ar to, ka savienojumos nav 
alumīnija blīve, kas varētu radīt termisko tiltiņu, kā arī mīkstās blīves. Lai izvairītos no siltuma caurplūsmas, serdeņa savienojumi ir 
izgatavoti uz mēle – rievas konstrukcijas. Plāksnes biezums no 120 līdz 220 mm. Var izmantot kā materiālu dzesētavu un saldētavu 
sienām, kā arī piekaramiem griestiem. Ēkas konstrukcija atrodas ārpusē.

Jumta paneļi ir viena veida:
• IzoRoof / IzoRoof+
Tiek izmantoti vidēji slīpo un ar zemu slīpuma leņķi jumtu konstrukcijās. Tam ir trapeces veida ārējā virsma. Biezums no 60 līdz 160 mm. 
Pēc pasūtījuma IzoRoof un IzoRoof+ paneļi var tikt izgatavoti ar pārkari, kas ļauj tos savienot garumā. Pārkari var izveidot kreisajā vai 
labajā versijā. Pārkares veida noteikšanas detalizēti principi tika parādīti Izopanel tehniskajā katalogā.

λ = 0,022 W/m*K  (PIR/PIR+)

EI 15 (PIR)
EI30-60 (PIR+)

Rw= 25-27 dB

αw = 0,15

B
Produkts nav uzliesmojošs

Paneļi ar PIR/PIR+ serdeni
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IzoWall sendvičpaneļi, kas ir piemēroti pielietošanai ārējām sienām, piekaramiem griestiem un iekšējām sienām. Tos var uzstādīt 
gan vertikālās, gan horizontālās sistēmās. Stiprinājumu pie nesošās konstrukcijas veic ar pašurbjošām skrūvēm. Skrūvju skaits un to 
izvietojums jāpieņem, pamatojoties uz „lzopanel tehnisko katalogu”.

IzoWall
Sienas panelis

L/R/M/BP

L/R/M/BP

g  svars λ U λ U

[mm] [kg/m2] [W/(m•K)] [W/(m2•K)] [W/(m•K)] [W/(m2•K)]

0,5/0,4 mm 0,5/0,5 mm
40 9,0 9,8

0,022

0,57

0,022

0,57
60 9,8 10,6 0,37 0,37
80 10,6 11,4 0,27 0,27

100 11,4 12,2 0,22 0,22
120 12,2 13,0 0,18 0,18
140 13,0 13,8 0,16 0,16
160 13,8 14,6 0,14 0,14
180 14,6 15,4 0,12 0,12
200 15,4 16,2 0,11 0,11

PIR

PIR PIR+
g

reakcija uz uguni uguns 
izplatīšanās ugunsizturība reakcija uz uguni uguns 

izplatīšanās ugunsizturība[mm]
40

NRO

- -

NRO

60

Bs-2, d0

B-s2, d0 EI15**
80

EI15

EI15
100

B-s1, d0 EI30

120
140
160
180
200

ūdens necaurlaidība gaisa caurlaidība

A klase
spiediens sūkšana

n = 0,8388, C= 0,0116 n = 1,1072, C = 0,0074

Parametri noteikti pēc PN-EN ISO 717-1:1999

RW≥ RA1≥ RA2≥
25 23 20

g [mm]
1 laiduma sijas maksimālie attālumi [m] kā paneļi ar 0,5 / 0,4 mm gaišas krāsas apšuvumu, abpusēja lineārā 

profilēšana individuālajām raksturīgajām slodzes vērtībām [kN / m2] ar ierobežojošu SGN.

-1 kN/m2 -0,6 kN/m2 -0,4 kN/m2 0,4 kN/m2 0,6 kN/m2 1 kN/m2

40 2,7 3,5 4,2 4,8 3,9 3,0
60 3,3 4,2 5,2 5,9 4,8 3,7
80 3,8 4,9 6,0 6,8 5,5 4,3

100 4,3 5,5 6,7 7,6 6,2 4,8
120 4,7 6,0 7,4 8,3 6,8 5,2
140 3,9 5,1 6,2 7,7 6,3 4,9
160 4,2 5,4 6,6 8,3 6,7 5,2
180 4,5 5,7 7,0 8,8 7,1 5,5
200 4,7 6,1 7,4 9,2 7,5 5,6

Piedāvātā tabula ir tikai vienkāršots izraksts no stiprības tabulām - atsevišķs pētījums, kas ir vienīgais pamats stiprības aprēķinu 
veikšanai.
* Modulārs platums ir pieejams pēc individuāla pasūtījuma
** Klasifikācija ir derīga, izmantojot ugunsdrošu blīvējumu

Nestspēja

Siltuma 
izolācija

Uguns 
īpašības 

Akustika

Hermētiskums

PIR+

  Profilēts apšuvums ar izcilu virsmas estētiku.
  Lieli lieces rādiusi, kas nodrošina oderējumu aizsargājošo pārklājumu izturību.
  Dubultā slēdzene, kas savieno paneļus, garantējot vislabākās uguns īpašības.
  Profilētas malas ērtai uzstādīšanai un atbilstošai siltumizolācijai.
 Serdene no stingrām, bezfreona, pašdzēsošām PIR/PIR+ putām ar ļoti labām

       siltumizolācijas īpašībām.
  Nepārtraukta poliuretāna blīve, kas uztur pareizu siltumizolāciju un savienojumu 

hermētiskumu - tiek uzstādīta ražošanas laikā.
  Lente, kas aizsargā pret difūziju un ūdens infiltrāciju.

       Labirinta slēdzis 120 – 200 biezos paneļos8

1150 vai 1080* vai 1000*
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  Profilēts apšuvums ar izcilu virsmas estētiku.
  Slēpts stiprinājuma savienojums, kas fasādei piešķir vienveidīgu izskatu.
  Lieli lieces rādiusi, kas nodrošina oderējumu aizsargājošo pārklājumu izturību.
  Dubultā slēdzene, kas savieno paneļus, garantējot vislabākās uguns īpašības.
  Profilētas malas ērtai uzstādīšanai un atbilstošai siltumizolācijai.
 Nepārtraukta poliuretāna blīve, kas uztur pareizu siltumizolāciju un savienojumu hermētiskumu -

       tiek uzlikta ražošanas laikā.
 Lente, kas aizsargā pret difūziju un ūdens infiltrāciju.
  Serdenis no stingrām, bez freona, pašdzēsošām PIR/PIR+ putām ar ļoti labām siltumizolācijas 

īpašībām.
  Stiprinājuma elements L-02, kas nodrošina slodzes sadalījumu.

IzoGold sendvičpaneļi ir paredzēti izmantošanai uz ārsienām, piekaramajiem griestiem un iekšējām sienām. Tos var uzstādīt vertikāli 
un horizontāli. Stiprinājumu pie nesošās konstrukcijas veic ar pašurbjošām skrūvēm. Daudzums: skrūves un to izvietojums jāpieņem, 
pamatojoties uz „Izopanel tehnisko katalogu”.

IzoGold
Sienas panelis ar slēptu stiprinājumu

g  svars λ U λ U

[mm] [kg/m2] [W/(m•K)] [W/(m2•K)] [W/(m•K)] [W/(m2•K)]

0,5/0,4 mm 0,5/0,5 mm

60 10,0 10,9

0,022

0,42

0,022

0,42
80 10,8 11,7 0,29 0,29

100 11,6 12,5 0,22 0,22
120 12,4 13,3 0,19 0,19

PIR

PIR PIR+
g

reakcija uz uguni uguns izplatīšanās ugunsizturība reakcija uz uguni uguns 
izplatīšanās ugunsizturība[mm]

60

Bs-2, d0 NRO Bs-2, d0 NRO80
100

EI15 EI15
120

ūdens necaurlaidība gaisa caurlaidība

A klase
spiediens sūkšana

 n = 0,7578, C = 0,0335   n = 0,7778, C = 0,0115

Parametri noteikti pēc PN-EN ISO 717-1:1999

RW≥ RA1≥ RA2≥
26 23 21

g [mm]
1 laiduma sijas maksimālie attālumi [m] kā paneļi ar 0,5 / 0,4 mm gaišas krāsas apšuvumu, abpusēja lineārā 

profilēšana individuālajām raksturīgajām slodzes vērtībām [kN / m2] ar ierobežojošu SGN.

-1 kN/m2 -0,6 kN/m2 -0,4 kN/m2 0,4 kN/m2 0,6 kN/m2 1 kN/m2

60 3,3 4,2 5,2 5,9 4,8 3,7
80 3,8 4,9 6,0 6,8 5,5 4,3

100 4,3 5,5 6,7 7,6 6,2 4,8
120 4,7 6,0 7,4 8,3 6,8 5,2

Piedāvātā tabula ir tikai vienkāršots izraksts no stiprības tabulām - atsevišķs pētījums, kas ir vienīgais pamats stiprības aprēķinu 
veikšanai.

* Modulārs platums ir pieejams pēc individuāla pasūtījuma

PIR+

L/R/M/BP

L/R/M/BP

Nestspēja

Siltuma 
izolācija

Uguns 
īpašības 

Akustika

Hermētiskums

1080 vai 1000*
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IzoCold paneļi paredzēti izmantošanai ārējām sienām, piekaramiem griestiem un iekšējām sienām dzesēšanas objektiem un saldētavām. 
uzstādāmi horizontālās vai vertikālās sistēmās.

IzoCold
Saldētavas panelis

L/R/M/BP

L/R/M/BP

  Profilēts apšuvums ar izcilu virsmas estētiku.
  Blīvējuma maisījums, kas uzklāts būvlaukumā (pēc izvēles).
  Lieli lieces rādiusi, kas nodrošina apšuvuma aizsargājošo pārklājumu izturību.
  Profilētas malas ērtai uzstādīšanai un atbilstošai siltumizolācijai.
  Dubultā slēdzene, kas savieno paneļus, garantējot vislabākās uguns īpašības.
  Serdeņa labirinta savienojums, kas likvidē termisko tiltiņu 
  Serdenis no stingrām, bez freona, pašdzēsošām PIR/PIR+ putām ar ļoti labām 

siltumizolācijas īpašībām.
 Ieteicamas zema spiediena poliuretāna putas.

g  svars λ U λ U

[mm] [kg/m2] [W/(m•K)] [W/(m2•K)] [W/(m•K)] [W/(m2•K)]

0,5/0,4 mm 0,5/0,5 mm

120 12,2 13,0

0,022

0,18

0,022

0,18
140 13,0 13,8 0,16 0,16
160 13,8 14,6 0,14 0,14
180 14,6 15,4 0,12 0,12
200 15,4 16,2 0,11 0,11
220 16,2 17,0 0,10 0,10

PIR

PIR PIR+
g

reakcija uz uguni uguns izplatīšanās ugunsizturība reakcija uz uguni uguns 
izplatīšanās ugunsizturība[mm]

120

B-s2, d0 NRO EI15 Bs1, d0 NRO
EI30

140
160
180
200

EI30/EI60**
220

ūdens necaurlaidība gaisa caurlaidība

A klase
spiediens sūkšana

n = 1,1983, C = 0,0022  n = 1,0141, C = 0,0036

Parametri noteikti pēc PN-EN ISO 717-1:1999

RW≥ RA1≥ RA2≥
27 24 22

PIR+

g [mm]
1 laiduma sijas maksimālie attālumi [m] kā paneļi ar 0,5 / 0,4 mm gaišas krāsas apšuvumu, abpusēja lineārā 

profilēšana individuālajām raksturīgajām slodzes vērtībām [kN / m2] ar ierobežojošu SGN.

-1 kN/m2 -0,6 kN/m2 -0,4 kN/m2 0,4 kN/m2 0,6 kN/m2 1 kN/m2

120 4,7 6,0 7,4 8,3 6,8 5,2
140 3,9 5,1 6,2 7,7 6,3 4,9
160 4,2 5,4 6,6 8,3 6,7 5,2
180 4,5 5,7 7,0 8,8 7,1 5,5
200 4,7 6,1 7,4 9,2 7,5 5,6
220 4,9 6,4 7,8 9,7 7,9 5,6

Piedāvātā tabula ir tikai vienkāršots izraksts no stiprības tabulām - atsevišķs pētījums, kas ir vienīgais pamats stiprības aprēķinu 
veikšanai.
* Modulārs platums ir pieejams pēc individuāla pasūtījuma
** Divpusēji apšūti paneļi ik pēc 150  mm ar skrūvēm

Nestspēja

Siltuma 
izolācija

Uguns 
īpašības 

Akustika

Hermētiskums

1150 vai 1080* vai 1000*
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IzoRoof+ paneļi ir paredzēti izmantošanai kā jumta pārseguma elementi celtniecības objektos. Stiprināšana pie balsta konstrukcijas 
notiek ar pašurbjošu skrūvju palīdzību. Skrūvju skaitu un to izvietojumu nosaka, pamatojoties uz „Izopanel tehnisko katalogu”.

IzoRoof+
Jumta panelis

TR

L/R/M/BP

  Profilēts apšuvums ar izcilu virsmas estētiku.
  Liels apšuvuma profilēšanas leņķis, kas nodrošina apšuvuma aizsargājošo pārklājumu 

izturību.
 Nepārtraukta poliuretāna blīve, kas tiek uzlikta ražošanas laikā, nodrošina slēdzenes

       hermētiskumu.
  Kamera, kas nodrošina pret kapilāro ūdens uzsūkšanu.
  Serdenis no stingrām, bez freona, pašdzēsošām PIR/PIR+ putām ar ļoti labām 

siltumizolācijas īpašībām.
  Profilētas malas nodrošina slēdzenes hermētiskumu.
  Lente, kas nodrošina pret ūdens difūziju un infiltrāciju.

g  svars λ U λ U

[mm] [kg/m2] [W/(m•K)] [W/(m2•K)] [W/(m•K)] [W/(m2•K)]

0,5/0,4 mm 0,5/0,5 mm

60 10,2 11,1

0,022

0,35

0,022

0,35
80 11,0 11,9 0,27 0,27

100 11,8 12,7 0,21 0,21
120 12,6 13,5 0,18 0,18
140 13,4 14,3 0,16 0,16
160 14,2 15,1 0,14 0,14

PIR

PIR PIR+
g

reakcija uz uguni uguns izplatīšanās ugunsizturība reakcija uz 
uguni

uguns 
izplatīšanās ugunsizturība[mm]

60

Bs2, d0 BROOF(t1)

-

Bs-2, d0 BROOF(t1)

-
80

100

REI15 REI20
120
140
160

ūdens necaurlaidība gaisa caurlaidība

A klase
spiediens sūkšana

n = 0,6443, C = 0,1098 n = 0,4498, C = 0,2433

Parametri noteikti pēc PN-EN ISO 717-1:1999

RW≥ RA1≥ RA2≥
26 24 21

PIR+

g [mm]
1 laiduma sijas maksimālie attālumi [m] kā paneļi ar 0,5 / 0,4 mm gaišas krāsas apšuvumu, abpusēja lineārā 

profilēšana individuālajām raksturīgajām slodzes vērtībām [kN / m2] ar ierobežojošu SGN.

-1 kN/m2 -0,6 kN/m2 0,6 kN/m2 1 kN/m2 2 kN/m2

60 3,7 4,9 3,0 2,0 1,1
80 4,2 5,5 4,0 2,6 1,3

100 4,6 6,1 4,9 3,4 1,6
120 5,0 6,7 5,7 4,1 2,0
140 4,2 5,6 6,3 4,5 2,1
160 4,5 6,0 7,0 4,9 2,6

Piedāvātā tabula ir tikai vienkāršots izraksts no stiprības tabulām - atsevišķs pētījums, kas ir vienīgais pamats stiprības aprēķinu 
veikšanai.

Nestspēja

Siltuma 
izolācija

Uguns 
īpašības 

Akustika

Hermētiskums

1080
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IzoRoof sendvičpaneļi ir paredzēti pielietošanai dažāda veida objektos. Stiprināšana pie balsta konstrukcijām notiek ar pašurbjošu 
skrūvju palīdzību. Skrūvju skaitu un to izvietojumu nosaka, pamatojoties uz „Izopanel tehnisko katalogu”.

IzoRoof
Jumta panelis

TR
L/R/M/BP

1.  Profilēts apšuvums ar izcilu virsmas estētiku.
2.  Liels apšuvuma profilēšanas leņķis, kas nodrošina apšuvuma aizsargājošo pārklājumu izturību.
3.  Nepārtraukta poliuretāna blīve, kas tiek uzlikta ražošanas laikā, nodrošina slēdzenes hermētiskumu.
4.  Kamera, kas nodrošina pret kapilāro ūdens uzsūkšanu.
5.  Serdenis no stingrām, bez freona, pašdzēsošām PIR/PIR+ putām ar ļoti labām siltumizolācijas 

īpašībām.
6.  Profilētas malas nodrošina slēdzenes hermētiskumu
7.  Lente, kas nodrošina pret ūdens difūziju un infiltrāciju

g  svars λ U λ U

[mm] [kg/m2] [W/(m•K)] [W/(m2•K)] [W/(m•K)] [W/(m2•K)]

0,5/0,4 mm 0,5/0,5 mm

60 10,2 11,1

0,022

0,35

0,022

0,35
80 11,0 11,9 0,27 0,27

100 11,8 12,7 0,21 0,21
120 12,6 13,5 0,18 0,18
140 13,4 14,3 0,16 0,16
160 14,2 15,1 0,14 0,14

PIR

PIR PIR+
g

reakcija uz uguni uguns izplatīšanās ugunsizturība reakcija uz 
uguni

uguns 
izplatīšanās ugunsizturība[mm]

60

Bs2, d0 BROOF(t1)

- Bs-2, d0

BROOF(t1)

-
80

100

REI15 Bs-1, d0 REI30
120
140
160

ūdens necaurlaidība gaisa caurlaidība

A klase
spiediens sūkšana

n = 0,6662, C = 0,0177 n = 1,2430, C = 0,0044

Parametri noteikti pēc PN-EN ISO 717-1:1999

RW≥ RA1≥ RA2≥
26 24 21

PIR+

g [mm]
1 laiduma sijas maksimālie attālumi [m] kā paneļi ar 0,5 / 0,4 mm gaišas krāsas apšuvumu, abpusēja lineārā 

profilēšana individuālajām raksturīgajām slodzes vērtībām [kN / m2] ar ierobežojošu SGN.

-1 kN/m2 -0,6 kN/m2 0,6 kN/m2 1 kN/m2 2 kN/m2

60 3,7 4,9 3,0 2,0 1,1
80 4,2 5,5 4,0 2,6 1,3

100 4,6 6,1 4,9 3,4 1,6
120 5,0 6,7 5,7 4,1 2,0
140 4,2 5,6 6,3 4,5 2,1
160 4,5 6,0 7,0 4,9 2,6

Piedāvātā tabula ir tikai vienkāršots izraksts no stiprības tabulām - atsevišķs pētījums, kas ir vienīgais pamats stiprības aprēķinu 
veikšanai.

Nestspēja

Siltuma 
izolācija

Uguns 
īpašības 

Akustika

Hermētiskums

1080
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VISPĀRĒJS RAKSTUROJUMS

SERDENI
Pašlaik minerālvilnu parasti izgatavo no bazalta akmens, kas kūst + 1400 ° C temperatūrā, pēc kausēšanas tas tiek pakļauts šķiedru 
veidošanai. Šādi izveidotajām akmens šķiedrām pievieno saistvielu. Šķiedras tiek pakļautas arī hidrofobizācijas procesam, kā rezultātā 
minerālvates izstrādājumi neuzsūc ūdeni un veido telpisku, stabilu izolācijas matricu. Serdenis ir izgatavots no cietas, neuzliesmojošas, 
laminētas minerālvates ar blīvumu 100 ± 20 kg / m3 un A1 klasē.

Piegādātais materiāls ir pārbaudīts, vai nav aizliegts lietot tādas kaitīgas vielas kā CFC, HCFC. Mēs rūpējamies par to, lai mūsu 
izstrādājumos izmantotajam materiālam nav tādu vielu, kas apdraud dabisko vidi.

IEGUVUMI
IZOPANEL MWF sendvičpaneļu serdenis ir minerālvate. MWF ir materiāls ar labām izolācijas un termiskajām īpašībām, kas atspoguļo 
siltumvadītspējas koeficientu

Šim panelim ir arī ļoti labas akustiskās īpašības, kuras raksturo vidējais svērtais īpatnējais skaņas izolācijas koeficients

kā arī skaņas absorbēšanas koeficients 

Paneļiem ar minerālvates serdeni ir uguns īpašības, kuras ir pieskaitāmas pie nedegošo produktu klases

Paneļi ar MWF  serdeni ir ļoti labi rezultāti testos uz ugunsdrošību. Atkarībā no biezuma sasniedz pretestības klasi

Pateicoties atbilstošam sledzeņu profilējumam, iegūst paneļu savienojumus, kas nodrošina kopēju hermētiskumu pret gaisa un ūdens 
izgarojuma infiltrāciju, kā pret lietus uzsūkšanos.

Paneļu ražošanas ar MWF serdeni programmā  iekļauts viens veids sienas paneļiem un viens veids jumta paneļiem.

Sienas paneļi vienā veidā:
• IzoWall
Standarta sienas panelis. Biezums no 40 līdz 250 mm. To var izmantot kā materiālu sienām vertikālā vai horizontālā sistēmā. Stiprināšana 
pie konstrukcijas notiek ar savienojumu palīdzību, kas tiek pieskrūvēti pie konstrukcijas cauri caur paneli.

Jumta paneļi vienā veidā:
• IzoRoof
Tiek izmantoti vidēji slīpo un ar zemu slīpuma leņķi jumtu konstrukcijās. Tam ir trapeces veida ārējā virsma. Biezums no 60 līdz 250 
mm. Pēc vēlēšanās IzoRoof paneļus var izgatavot ar locījumu, kas nodrošina to locīšanu garumā. Locījums pieejams labajā un kreisajā 
izpildes versijā.

λ = 0,040 W/m*K 

EI 120

Rw= 31-32 dB

αw = 0,15

A2
Nedegošs produkts
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Parametri noteikti pēc PN-EN ISO 717-1:1999

RW≥ RA1≥ RA2≥
31 30 28

IzoWall MWF
Sienas panelis

  Profilēts apšuvums ar izcilu virsmas estētiku.
  Lieli lieces rādiusi, kas nodrošina apšuvuma aizsargājošo pārklājumu izturību.
  Dubultā slēdzene, kas savieno paneļus, garantējot vislabākās uguns īpašības.
  Profilētas malas ērtai uzstādīšanai un atbilstošai siltumizolācijai.
  Serdenis no cietas, nedegošas minerālvates (MWF)

Siltuma 
izolācija

Hermētiskums

Uguns 
īpašības

Akustika

L/R/M/BP
L/R/M/BP

IzoWall sendvičpaneļi ir paredzēti izmantošanai ārējām sienām, piekaramiem griestiem un iekšējām sienām. Tās var uzstādīt gan 
vertikālā, gan horizontālā sistēmā. Stiprinājumu pie nesošās konstrukcijas veic ar pašurbjošām skrūvēm. Skrūvju skaits un to izvietojums 
jāpieņem, pamatojoties uz „lzopanel tehnisko katalogu”.

Nestspēja

g [mm]
1 laiduma sijas maksimālie attālumi [m] kā paneļi ar 0,5 / 0,4 mm gaišas krāsas apšuvumu,  

atsevišķām raksturīgajām slodzes vērtībām [kN / m2] ar ierobežojošu SGN.

-1 kN/m2 -0,6 kN/m2 -0,4 kN/m2 0,4 kN/m2 0,6 kN/m2 1 kN/m2

60 2,7 m 3,5 m 4,3 m 5,1 m 4,1 m 2,9 m
80 3,1 m 4,0 m 4,9 m 5,9 m 4,8 m 3,3 m

100 3,3 m 4,5 m 5,5 m 6,6 m 5,4 m 3,3 m
120 3,3 m 4,9 m 6,0 m 7,2 m 5,5 m 3,3 m
150 3,3 m 4,8 m 5,9 m 7,1 m 5,5 m 3,3 m

Piedāvātā tabula ir tikai vienkāršots izraksts no stiprības tabulām - atsevišķs pētījums, kas ir vienīgais pamats stiprības aprēķinu 
veikšanai.

g [mm] λ [W/(m•K)] U   [W/(m2•K)] svars [kg/m2]

0,5/0,5 mm 0,5/0,6 mm 0,6/0,6 mm

60

0,040

0,64 15,4 16,2 17,1
80 0,48 17,6 18,4 19,3

100 0,39 19,8 20,6 21,5
120 0,33 22,0 22,8 23,7
140 0,28 24,2 25,0 25,9
150 0,26 25,3 26,1 27,0
160 0,25 26,4 27,2 28,1
175 0,23 28,0 28,9 29,8
200 0,20 30,8 31,6 32,5

Biezums [mm] Reakcija uz uguni Uguns izplatīšanās Uguns pretestība

60 

A2 - s1, d0 NRO

 - 
80 EI 45

100 - 140 EI 60
150 - 200 EI 120

ūdens necaurlaidība gaisa caurlaidība

A klase
spiediens sūkšana

n = 0,8388, C = 0,0116 n = 1,1072, C = 0,0074

 

UZMANĪBU! Montāžas instrukciju atradīsiet kataloga beigās.

1150
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Piedāvātā tabula ir tikai vienkāršots izraksts no stiprības tabulām - atsevišķs pētījums, kas ir vienīgais pamats stiprības aprēķinu 
veikšanai.

g [mm] λ [W/(m•K)] U  [W/(m2•K)] svars [kg/m2]

0,5/0,5 mm 0,5/0,6 mm 0,6/0,6 mm

60

0,040

0,63 15,6 16,5 17,4
80 0,48 17,8 18,7 19,6

100 0,39 20,0 20,9 21,8
120 0,33 22,2 23,1 24,0
140 0,28 24,4 25,3 26,2
150 0,26 25,5 26,4 27,3
160 0,25 26,6 27,5 28,4
175 0,23 28,3 29,2 30,1
200 0,20 31,0 31,9 32,8

Parametri noteikti pēc PN-EN ISO 717-1:1999

RW≥ RA1≥ RA2≥
32 31 28

IzoRoof MWF
Jumta panelis

   Profilēts apšuvums ar izcilu virsmas estētiku.
  Liels apšuvuma profilēšanas leņķis, kas nodrošina apšuvuma aizsargājošo 

pārklājumu izturību.
  Kamera, kas nodrošina pret kapilāro ūdens uzsūkšanu.
  Serdenis no cietas, nedegošas minerālvates (MWF)
  Profilētas malas nodrošina slēdzenes hermētiskumu

TR
L/R/M/BP

IzoRoof sendvičpaneļi ir paredzēti pielietošanai dažāda veida objektos. Stiprināšana pie balsta konstrukcijām notiek ar pašurbjošu 
skrūvju palīdzību. Skrūvju skaitu un to izvietojumu nosaka, pamatojoties uz „Izopanel tehnisko katalogu”.

g [mm]
1 laiduma sijas maksimālie attālumi [m] kā paneļi ar 0,5 / 0,4 mm gaišas krāsas apšuvumu,  

atsevišķām raksturīgajām slodzes vērtībām [kN / m2] ar ierobežojošu SGN.
-1 kN/m2 -0,6 kN/m2 0,6 kN/m2 1 kN/m2 2 kN/m2

60 2,9 m 3,8 m 1,7 m 1,2 m 0,8 m
80 3,3 m 4,4 m 2,3 m 1,5 m 0,8 m

100 3,6 m 4,9 m 2,9 m 1,9 m 1,0 m
120 4,0 m 5,5 m 3,5 m 2,4 m 1,1 m
150 4,5 m 6,2 m 4,0 m 2,7 m 1,3 m

Biezums [mm] Reakcija uz uguni Uguns izplatīšanās Uguns pretestība

60
A2 - s1, d0 BROOF (t1)

 - 

80 - 200 ≥ REI 60

ūdens necaurlaidība gaisa caurlaidība

A klase
spiediens sūkšana

n = 0,6662, C = 0,0177 n = 1,2430, C = 0,0044

UZMANĪBU! Montāžas instrukciju atradīsiet kataloga beigās.

Siltuma 
izolācija

Hermētiskums

Uguns 
īpašības

Akustika

Nestspēja

1080
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SERDENI
Putupolistirols ir porains plastmasas materiāls, ko iegūst, uzputojot polistirola granulas. Tas sastāv no savienotām, noapaļotām, 
piepildītām ar putupolistirolu, slēgtām šūnām. Putu polistirola poraino struktūru papildina mazi gaisa tukšumi starp putu granulām. 
Kā sintētisks materiāls putupolistirols ir izturīgs pret ūdeni un mitrumu, turklāt tam ir augsta difūzijas pretestība - samazinot tā spēju 
izvadīt ūdens tvaikus. Putu polistirola blīvums ir tieši saistīts ar tā stiprības parametriem un siltumizolāciju. Izopanel sendvičpaneļu 
serdenis ir izgatavots no optimāli izvēlēta izejmateriāla, kas ir piemērots putu polistirols ar blīvumu  ≥ 15 kg/m3.

IEGUVUMI
IZOPANEL EPS sendvičpaneļa serdeņi ir izgatavoti no uzputota polistirola EPS. Putupolistirols ir materiāls ar ļoti labām izolācijas un 
siltumizolācijas īpašībām, kas atspoguļotas siltumvadītspējas koeficientā

Paneļiem ar polistirola serdeni ir ugunsizturības īpašības, kas tos klasificē produktu klasē, kuri neizplata uguni

Pateicoties atbilstošam slēdzeņu profilējumam, iegūst paneļu savienojumus, kas nodrošina kopēju hermētiskumu pret gaisa un ūdens 
izgarojuma infiltrāciju, kā pret lietus uzsūkšanos.

Sienas paneļi vienā veidā:
• IzoWall
Standarta sienas panelis. Biezums no 40 līdz 250 mm. To var izmantot kā materiālu sienām vertikālā vai horizontālā sistēmā. Stiprināšana 
pie konstrukcijas notiek ar savienojumu palīdzību, kas tiek pieskrūvēti pie konstrukcijas cauri caur paneli.

Jumta paneļi vienā veidā:
• IzoRoof
Tiek izmantoti vidēji slīpo un ar zemu slīpuma leņķi jumtu konstrukcijās. Tam ir trapeces veida ārējā virsma. Biezums no 60 līdz 250 
mm. Pēc vēlēšanās IzoRoof paneļus var izgatavot ar locījumu, kas nodrošina to locīšanu garumā. Locījums pieejams labajā un kreisajā 
izpildes versijā.

λ = 0,040 W/m*K

NRO
Uguns neizplatīšana

Paneļi ar EPS serdeni
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g  [mm] λ  [W/(m•K)] U  [W/(m2•K)] svars [kg/m2]

0,5/0,4 mm 0,5/0,5 mm
50

0,040

0,74 8,4 9,3
60 0,62 8,6 9,4
75 0,51 8,8 9,7
80 0,46 8,9 9,7

100 0,38 9,2 10,0
120 0,31 9,5 10,3
125 0,31 9,6 10,4
140 0,27 9,8 10,6
150 0,26 9,9 10,8
160 0,24 10,1 10,9
175 0,22 10,3 11,2
180 0,21 10,4 11,3
200 0,20 10,7 11,5
250 0,16 11,4 12,3

Biezums Reakcija uz uguni Uguns izplatīšanās

50 - 100 -
NRO

100 -250 -

Ūdens 
necaurlaidība Gaisa caurlaidība pie spiediena starpības 50Pa

A klase < 1.5 m3/(h*m2)

IzoWall EPS
Sienas panelis

  Profilēts apšuvums ar izcilu virsmas estētiku.
  Lieli lieces rādiusi, kas nodrošina oderējumu aizsargājošo pārklājumu izturību.
  Dubulta slēdzene, kas savieno paneļus, nodrošina hermētiskimu
 Profilētas malas atvieglo montāžu
 Polistirola serdenis

Siltuma 
izolācija

Hermētiskums

Uguns 
īpašības

IzoRoof EPS sendvičpaneļi ir paredzēti pielietošanai jumtiem dažāda veida objektos. Stiprināšana pie balsta konstrukcijām notiek ar 
pašurbjošu skrūvju palīdzību. Skrūvju skaitu un to izvietojumu nosaka, pamatojoties uz „Izopanel tehnisko katalogu”. 

Nestspēja

g [mm]
1 laiduma sijas maksimālie attālumi [m] kā paneļi ar 0,5 / 0,4 mm gaišas krāsas apšuvumu, atsevišķām 

raksturīgajām slodzes vērtībām [kN / m2] ar ierobežojošu SGN.
-1 kN/m2 -0,6 kN/m2 0,4 kN/m2 0,6 kN/m2 1 kN/m2

50 2,4 m 3 m 3,6 m 3 m 2,4 m
60 2,7 m 3,3 m 4,1 m 3,3 m 2,7 m
75 2,9 m 3,8 m 4,7 m 3,8 m 2,9 m

100 3,8 m 4,8 m 5,9 m 4,8 m 3,8 m
125 4,2 m 5,4 m 6,6 m 5,4 m 4,2 m
150 4,5 m 5,9 m 7,4 m 5,9 m 4,5 m

Piedāvātā tabula ir tikai vienkāršots izraksts no stiprības tabulām - atsevišķs pētījums, kas ir vienīgais pamats stiprības aprēķinu 
veikšanai.

Paneļi tiek ražoti saskaņā ar tehnisko apstiprinājumu AT-15-5340/2014**

**AT-15-5340/2014 attiecas uz sendvičpaneļiem, kuru biezums ir 50, 60, 75,100, 125, 150, 200, 250 [mm] 

L/R/M/BP

L/R/M/BP
1150
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g  [mm] λ  [W/(m•K)] U  [W/(m2•K)] svars [kg/m2]

0,5/0,4 mm 0,5/0,5 mm

60

0,040

0,60 8,8 9,7
75 0,49 9,0 9,9
80 0,47 9,1 10,0

100 0,38 9,4 10,3
120 0,32 9,7 10,6
125 0,30 9,7 10,7
140 0,28 10,0 10,9
150 0,26 10,2 11,0
160 0,24 10,3 11,2
175 0,22 10,5 11,4
200 0,19 10,9 11,8
250 0,16 11,7 12,5

Ūdens 
necaurlaidība Gaisa caurlaidība pie spiedienu starpības 50 Pa

A klase < 1.5 m3/(h*m2)

  Profilēts apšuvums ar izcilu virsmas estētiku.
  Liels apšuvuma profilēšanas leņķis, kas nodrošina apšuvuma aizsargājošo pārklājumu izturību
  Kamera, kas nodrošina pret kapilāro ūdens uzsūkšanos.
  Polistirola serdenis
  Profilētas malas nodrošina slēdzenes hermētiskumu

IzoRoof EPS sendvičpaneļi ir paredzēti pielietošanai jumtiem dažāda veida objektos. Stiprināšana pie balsta konstrukcijām notiek ar 
pašurbjošu skrūvju palīdzību. Skrūvju skaitu un to izvietojumu nosaka, pamatojoties uz „Izopanel tehnisko katalogu”.

g [mm]
1 laiduma sijas maksimālie attālumi [m] kā paneļi ar 0,5 / 0,4 mm gaišas krāsas apšuvumu,  

atsevišķām raksturīgajām slodzes vērtībām [kN / m2] ar ierobežojošu SGN.
-1 kN/m2 -0,6 kN/m2 0,6 kN/m2 1 kN/m2 2 kN/m2

60 2,9 m 3,8 m 3,8 m 2,9 m 2,1 m
75 3,3 m 4,2 m 4,2 m 3,3 m 2,3 m

100 3,5 m 4,5 m 4,5 m 3,5 m 2,4 m
125 3,9 m 5 m 5 m 3,9 m 2,7 m
150 4,2 m 5,4 m 5,4 m 4,2 m 3 m
200 4,8 m 6,3 m 6,3 m 4,8 m 3,5 m
250 5,4 m 6,7 m 6,7 m 5,4 m 3,9 m

Piedāvātā tabula ir tikai vienkāršots izraksts no stiprības tabulām - atsevišķs pētījums, kas ir vienīgais pamats stiprības aprēķinu 
veikšanai.

IzoRoof EPS
Jumta panelis

Biezums [mm] Reakcija uz uguni Pretestība pret uguns 
iedarbību no ārpuses Uguns pretestība

60 - 250 - BROOF(t1) -

TR
L/R/M/BP

*AT-15-5340/2014 attiecas uz sendvičpaneļiem, kuru biezums ir 50, 60, 75,100, 125, 150, 200, 250 [mm]  

Paneļi tiek ražoti saskaņā ar tehnisko apstiprinājumu AT-15-5340/2014*

Siltuma 
izolācija

Hermētiskums

Uguns 
īpašības

Nestspēja

1080
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BIROJU-NOLIKTAVU ĒKA
Izmantotās tehnoloģijas:

IzoRoof PIR
IzoCold PIR
IzoWall PIR 

ADMINISTRĀCIJAS ĒKAS
Izmantotās tehnoloģijas:
IzCold PIR

NOLIKTAVAS HALLE
Izmantotās tehnoloģijas:
IzoWall PIR

ADMINISTRĀCIJAS ĒKAS 
Izmantotās tehnoloģijas:

IzoWall PIR 
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Mūsu realizācijas

SPORTA HALLE
Izmantotās tehnoloģijas:

IzoWall PIR

BIROJU ĒKA
Izmantotās tehnoloģijas:
IzoWall PIR 

BIROJU ĒKA
Izmantotās tehnoloģijas:
IzoWall PIR

NOLIKTAVAS HALLE 
Izmantotās tehnoloģijas:

IzoRoof EPS 



Lai iegūtu instrukciju, noskenējiet QR kodu >

Pārbaudiet instrukciju mūsu mājaslapā: www.izopanel.pl



02/2020
Sakarā ar uzņēmuma dinamisko attīstību un iespējamām tehnoloģiskām izmaiņām, lzopanel patur tiesības mainīt šo katalogu bez iepriekšēja brīdinājuma. Katalogs nav piedāvājums Civilkodeksa 
66§ un sekojošā izpratnē. Lietderīgo īpašību deklarācija un Tehniskais apstiprinājums (pieejami mūsu mājaslapā) ir (pretstatā šai prezentācijai tikai ilustratīvam nolūkam) dokumenti, kas ir vienīgie, 
kuri pilnībā definē un nosaka iesniegto produktu deklarētās lietderīgās īpašības. Sākot ar 02/2020; Kataloga jaunākā versija vienmēr ir poļu valodā, pieejama mūsu mājaslapā. Mūsu stiprības tabulas 
neatbrīvo būvprojektētājus no pienākuma veikt statiskos aprēķinus, kurus var pārbaudīt saskaņā ar Polijas būvniecības likumiem. 

Mītnes vieta
80-298 Gdańsk, ul. Budowlanych 36

Tālr. +48 58 340 17 17
Fakss: +48 58 340 17 18

e-pasts: info@izopanel.pl

Reģions:
Sales Manager in Latvia and Estonia

T:  +48 (58) 340 17 04
F: +48 (58) 728 24 75
M: +371 20031281

E: j.keiselis@izopanel.pl

Sadarbība ar projektēšanas birojiem: tālr. 609 572 578, 609 231 144
Eksport:tālr. +48 607 670 151, +48 609 870 008

www.izopanel.pl


