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A hőszigetelő tábla EPS anyagból készül, formahabosítással. Az anyaga lehet fehér klasszikus hungarocell, grafittartalmú 
hungarocell, vagy vízszigetelő (lábazati) pl. kék, zöld színű hungarocell.

Nyomószilárdsága 70kPas – 200kPas • A tábla vastagsága 8cm-től 50cm-ig terjedhet. • Táblaméret 1200x600x(80 – 500)

A PREMIUM TB SPECIAL rendszer egy új koncepción alapuló megoldás hőhídmentes homlokzati hőszigeteléshez. A rendszer lénye-
gesen eltér a jelenleg alkalmazott rendszerektől. A legjelentősebb eltérés a szerelés sorrenden alapul: - először dübelezzünk, majd 
utána ragasztunk. HOGYAN? No, ez az. Itt a megoldás: A megoldás a PREMIUM TB SPECIAL rendszer alkalmazása.

Premium TB Special tábla. Bejelöljük a három függőleges dübelvonal helyét, majd megrajzoljuk.

Megfúrjuk a dübelek helyét a dübelvonalak mentén, 
majd fordítva belehelyezzük a dübeleket, csavarokat.

Gyorskötő ragasztóval (cemenet, PU, stb) beragasztjuk a fém dübeleket 
(pl.: Reisser csavar) a furatokba. A táblánkénti, 9 db  beragasztott dübel 

 helyzete.

A Premium TB Special tábla előkészítése. MAPEI Mapetherm Ragasztótapasz felvitele az EPS táblákra 
pont-perem módszer alkalmazásával.

A Premium TB Special tábla falra 
ragasztása. 

A felragasztott Premium TB Special tábla beállítása,
 ellenőrzése.



Előnyei:

1. Kitűnő dübelezési rendszer, a dübelek fémből  5. Kiváló minőségű homlokzati       
   készülnek, nagy terhelhetőséggel      hőszigetelés   létrehozása  
2. Biztonságos a dübel falba való csatlakoztatása 6. Hőhídmentes szerelés
3. Könnyen pozícionálható a hőszigetelő  tábla  7. biztonságos, nagy teherbírású   dübelezés 
4. Gyors és egyszerű a szerelés, ragasztás  8. költségcsökkentő                

A PREMIUM TB SPECIAL ragasztóanyaga MAPETHERM Ragasztótapasz.
PREMIUM TB SPECIAL: Expandált polisztirol hőszigetelő rendszer képes szerelési összeállítása
A PREMIUM TB SPECIAL hőszigetelő tábla fejlesztésének a főbb célkitűzései:
A rendszer létrehozásának legfőbb célja a felsorolt előnyök mellett a kivitelező szakemberek maximális 
ragaszkodása a Premium TB Special - hoz.
Mint látjuk a dübelek elhelyezése rejtett – hő hídmentes kivitelű. A táblába min. három „V” alakú horony van 
gyárilag kialakítva, melynek a mérete a tábla vastagságától függően változtatható. Vastagabb tábla mélyebb 
horony és fordítva.

Pár szó a dübelről:
A dübel kiválasztása egyszerű feladat, társaságunk minden esetben rozsdamentes, tőcsavart javasol, tehát 
fém, nagy teherbírású csavart. Kézenfekvő a már meglévő, roppant könnyen és olcsón beszerezhető Reisser 
csavar, különböző méretben ráadásul rozsdamentes kivitelben is kapható. A fémcsavart a furatba fejjel befelé, 
módon helyezzük el a maximális kapaszkodás elérése céljából. A fémcsavar hosszának a kiválasztásánál 
figyelembe kell venni a falba való süllyesztés min. 50mm mélységét, valamint a „V” horony mélységének a 
teljes átfedését. Mivel a fémcsavar hegyes kivitelű, hosszabb fémcsavar is elhelyezhető, mert a tábla 
felhelyezése folyamán könnyen rászúrható a fémcsavarokra. A fémcsavarok – dübelek helyét falon az előre 
megrajzolt vertikális vonalon szabadon határozhatjuk meg. A fémcsavarok – dübelek száma min. 6db, max. 9db 
javasolt, kiválasztásuk mindig a terhelés függvényében történjen. Nem ajánlott 5mm alatti csavarátmérő 
használata.

A ragasztóanyagról és a ragasztásról:
A ragasztóanyag cementkötésű MAPETHERM Ragasztótapasz. A ragasztás teljes mértékben úgy történik, mint 
a klasszikus jól bevált pont-peremragasztás. A különbség a „V” hornyok feltöltése MAPETHERM 
Ragasztótapasszal, amely részét képezi a perem ragasztásnak. A hornyokba megszilárdult ragasztó és a 9db 
fém dübellel maximális garancia a tökéletes rögzítéshez és ragasztáshoz. A Premium TB Special kimondottan 
nagy előnyökkel bír a vastagabb 12, 15, 18, 20, 25sm vastagságú hőszigetelő táblák elhelyezésekor.

• Tökéletes dübelezés • Nagy teherbírás  • Hő hídmentes kivitel   • Költségcsökkentés

Ezt mondták a kivitelezők a rendszerről:
• Egyszerű és gyors táblaszerelés, dübelezés és beállítás • Egyszerű és gyors ragasztás 

• Hő hídmentes illesztések • Matrac effektus megszüntetése • Biztonságos dübelezés
 • Csökken a kivitelezési költség

Kijelenthetjük, hogy ez egy prémium minőségű, SZABADALMI OLTALOMMAL VÉDETT termék!

MOTTÓ: Előbb dübelezz, utána ragassz!
MEGOLDÁS: a PREMIUM TB SPECIAL rendszer alkalmazása
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