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A Premium TB rendszer egy új koncepción alapuló megoldás hőhídmentes homlokzati höszigeteléshez. 
A rendszer lényegesen eltér a jelenleg alkalmazott rendszerektől. A legjelentősebb eltérés a szerelési sorrenden alapul:

- először dübelezzünk, majd utána ragasztunk. HOGYAN? No, ez az. Itt a megoldás:

A megoldás a Premium TB hőszigetelő rendszer alkalmazása

 

  

Hőszigetelés mesterfokon 

Premium TB rendszerrel

1. Mivel a folyamat a beütő dübelek behelyezésével kezdődik, 
a szerelő egyértelműen látja a falba fúrt fogadó lyukat. 

2. Az állítható rögzítő 
dübel legfontosabb 
funkciója a nagy teher-
bírású biztonságos 
rögzítés, ezért 
készül fémből. 

2. Az állítható rögzítő dübel 
legfontosabb funkciója 
a nagy teherbírású bizton-
ságos rögzítés, ezért 
készül fémből. A rögzítő 
dübel menetes kialakítású 
szára roppant könnyen és 
egyszerűen behajtható a 
beütődübelbe, ahol kiválóan
kapaszkodik. Az állítható 
rögzítő dübellel tökéletesen 
pozicionálhatjuk az EPS
táblát a mentes szár ki- 
illetve befelé hajtásával.

5. Az EPS táblákat ezután, finombeállításnak vetjük alá, 
vízmérték, zsinór felhasználásával, az állítható rögzítő 
dűbeleken elhelyezett csavaranya segítségével. 
Az állítást célszerű a tábla közepén elhelyezett dűbellel 
kezdeni. A finombeállítás 10-15 percig végezhető a hab 
megszilárdulásáig. Végezetül a hőhídmegszakító 
dübelzáró koronggal lezárjuk a dübel fészket. 

                  A PREMIUM TB RENDSZER TOVÁBBI ELŐNYEI:

Kiváló minőségű homlokzati hőszigetelés létrehozása.
Hőhídmentes szerelés. Biztonságos, nagy teherbírású dübelezés.
Biztonságos, gyors ragasztás.
Gyors és egyszerű szerelés, kivitelező barát technológia.
Költségcsökkentő hatású.
A Premium TB rendszer ragasztóanyaga poliuretán ragasztó, 
de ragasztható más oldószermentes ragasztóval is. 
Kihasználva a PU ragasztó hatalmas előnyét a cementbázisú 
ragasztóval szemben a továbbiakban erre koncentrálunk.
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A Premium TB rendszer elemei:

1. Formahabosított EPS hőszigetelő tábla, lépcsős élképzéssel és sülyesztett dübel fészkekkel, átmenő központi furatokkal. 
    A tábla alapanyaga lehet a szokásos fehér EPS, grafit tartalmú EPS, színes, vízlepergető anyaggal bevont EPS, lábazati 
    hőszigetelés. Tábla méret 1200x600x80-300mm. A tábla felülete körkörös labirintus (max 1mm) kivitelű.
2. Állítható rögzítő dübel. Nagy teherbírású, rozsdamentes fémből készül. Három részből áll: a menetes szárból, tányérból 
   és a rögzítő anyákból. A menetes szár max 6mm átmérőjű, mindkét végén menettel ellátva, tábla vastagsághoz gyártva. 
   A tányér rozsdamentes, max 1mm vastagságú, 80mm átmérőjű korong, a közepén egy max 6mm átmérőjű furattal a 
   menetes szár illesztésére, és egy injektáló furattal. Rögzítő anyákkal a menetes szár és a tányér összeszereléséhez.
3. A beütő dübel egy nagy teherbírású, 6 mm átmérőjű menetes szár fogadására alkalmas, min. 50 mm hosszúságú
   műanyag dübel.
4. hőhídmegszakító – lezáró EPS korong a süllyesztett dübelfészek lezárásához.

3. A kivitelező szakember az úgynevezett száraz szerelést 
viszonylag gyorsan és egyszerűen elvégezheti.

4. A száraz szerelés után az injektáló 

nyíláson keresztül a félig bedugott 

műanyag csövön keresztül beinjektáljuk 

a PU ragasztót. Az injektálandó ragasztó mennyisége függ a fal egyenlőtlenségétől és a kívánt agasztási felülettől. 

Az injektálási idő 1-3 mp. 
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A leírt módszerrel optimalizálható a felhasznált ragasztó mennyisége: 800 ml PU ragasztó 7-10m  felületre.


