
                                                                                               

 

       

    

FIBRANxps 300-L               

• Κατηγορία ακαυστότητας: E  
• Θερµοκρασία χρήσης: from -50°C to +75°C  
 
Επεξήγηση του Designation Code του EN 13164:        
� XPS – Συντόµευση για την εξηλασµένη πολυστερίνη 
� EN 13164 – Αριθµός του Ευρωπαϊκού προτύπου για βιοµηχανικώς παραγόµενα προϊόντα από εξηλασµένο αφρό πολυστερίνης  
� Ti – Ανοχές πάχους 
� CS(10\Y) – Αντοχή σε συµπίεση (για 10% παραµόρφωση) σ10%  
� DS(TH) –  ∆ιαστατική σταθερότητα <5% των αρχικών διαστάσεων σε 70°C και 90% σχετική υγρασία 
� TRi – Εφελκυστική αντοχή κάθετα στις όψεις σm  
� WL(T)I  – Μακροχρόνια απορρόφηση νερού µε ολική εµβάπτιση (min 0,7 – max 3) 
� WD(V)i –  Μακροχρόνια απορρόφηση νερού µε διάχυση (min 3 – max 5) 
� MUi  – Συντελεστής αντίστασης ατµοδιαπερατότητας   

                                      

  
   
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

Το προϊόν FIBRANxps 300-L,  είναι µια θερµοµονωτική πλάκα από εξηλασµένη πολυστερίνη, µε λεία επιφάνεια και 
διαµόρφωση πλευρικών ακµών τύπου – L, για την αποτροπή δηµιουργίας θερµικών γεφυρών.  

 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ:  

Η θερµοµόνωση παρέχει απόλυτη προστασία σε περιβάλλον µε υγρασία ή υπό υψηλά µηχανικά φορτία.  
 

• Θερµοµόνωση αντεστραµµένου δώµατος  
• Θερµοµόνωση υφιστάµενου δώµατος µε το σύστηµα του αντεστραµµένου 

δώµατος 
• Θερµοµόνωση συµβατικού δώµατος 
• Θερµοµόνωση φυτεµένου δώµατος  
• Θερµοµόνωση δαπέδου κατοικίας 
• Θερµοµόνωση δαπέδου υπογείου  
• Θερµοµόνωση δαπέδου µε ενδοδαπέδια θέρµανση  
• Θερµοµόνωση αναρτηµένης όψης  
• Θερµοµόνωση και στεγάνωση υπόγειων τοιχίων 
• Θερµοµόνωση πλακών θεµελίωσης 
• Θερµοµόνωση έργων οδοποιίας (γέφυρες, αυτοκινητόδροµοι, σιδηροδροµικές γραµµές) 
• Θερµοµόνωση πισινών 

 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ: 

Τα προϊόντα υποβάλλονται σε δοκιµές σε συµφωνία µε:  
• EN 13164,  
• EN 13501-1,  
• EN ISO 11925-2: 2002  

 
Στα παρακάτω πιστοποιηµένα (εξουσιοδοτηµένο) εργαστήρια: 

 

• ZAG Ljubljana 
• FIW München 
• MPA BAU Hannover 

 

 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: 
• Τα προϊόντα FIBRANxps παράγονται µε φιλικά προς 

το περιβάλλον διογκωτικά µέσα   
• 100% ανακυκλώσιµο 

    
 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:  
 

XPS – EN 13164 – T1 – CS(10\Y)*– DS(TH) – WL(T)0,7 – WD(V)3  
 

Πάχος 
[mm] 

Πλάτος 
[mm] 

Μήκος 
[mm] 

Συντελεστής 
θερµοαγωγιµότητας λD 

[W/mK] 

Θερµική 
αντίσταση RD 

[m2K/W] 

*∆ηλωµένη τιµή αντοχής σε 
10% συµπίεση 

[kPa] 
50 600 1250 0,033 1,50 300 
60 600 1250 0,033 1,80 300 
70 600 1250 0,034 2,05 300 
80 600 1250 0,034 2,35 300 
90 600 1250 0,034 2,60 300 
100 600 1250 0,034 2,90 300 

 


