Kvalitní vnitřní izolace staveb vám pomůže ušetřit
za vytápění
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Také už máte dost vysokých cen za vytápění svého domova nebo komerčního objektu?
Významné úspory na vytápění vám pomůže přinést vnitřní izolace staveb.

Komerční sdělení
Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více
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Kam sahá historie stavebnictví, vždy bylo tradicí zateplovat budovu zevnitř.
Například Eskymáci izolovali svá iglú kůžemi, kterými vystlali vnitřek svého
příbytku. Vnitřní tepelné izolace vám pomohou prostor rychleji vytopit, než
běžnější izolace aplikované zvenku. Nejlepšího výsledku ale dosáhnete
kombinací obou způsobů izolace, jak vnitřního, tak i vnějšího.

Klimatizační desky pro vnitřní zateplení budov
Účinnou dodatečnou izolaci stávajících budov vám nabízí
napříkladklimatizační desky CALSITHERM® KLIMAPLATTE. Pomohou vám
také udržovat klinkerové, štukové a ozdobné fasády s dodatečnou tepelnou
ochranou, efektivně využívat topení při prudkém roztápění vnitřních prostor ve
veřejných budovách a kancelářích, regulovat vlhkost, dosahovat zdravého
klimatu v nemocnicích či sociálních zařízeních a zvyšovat komfort a eliminovat
poškození plísní.
Klimatizační desky CALSITHERM® KLIMAPLATTE můžete použít pro sanaci
staré zástavby, na památkově chráněné budovy, veřejné budovy i novostavby.
Mezi jejich hlavní přednosti patří vedle úspory nákladů na vytápění také
zvýšení hodnoty sanované budovy. Jsou protiplísňové, kapilárně aktivní,
nehořlavé a šetrné k životnímu prostředí. Jednoduše se opracovávají a jsou k
dostání i ve zvláštních profilech dle vašich požadavků.

Jak klimatizační deska CALSITHERM funguje?
Vodní pára v důsledku teplotního rozdílu mezi vnitřní a vnější stranou
difunduje do konstrukce a klimatizační deska CALSITHERM® KLIMAPLATTEji
na základě kapilárních sil orientovaných dovnitř a díky schopnosti vést vodu v
pórech odvádí kondenzovanou zpět na povrch. Odtud se odpaří nazpět do
prostoru.
Difúzně otevřená, kapilárně aktivní vápenosilikátová vnitřní izolace vyrovnává
vrcholy vlhkosti vzduchu ve vnitřním prostoru a přispívá zde k regulaci klimatu.
Kapilární aktivita zajišťuje odvod a rychlé velkoplošné rozdělení vlhkosti z
izolace do prostoru.
Pro výrobu klimatizačních desek CALSITHERM® KLIMAPLATTE se používají
přírodní suroviny písek a vápno, které rozmíchané ve vodě reagují do
základního stupně vápenného silikátu. Po vytvarování do velkoformátových
desek narostou drobné vápenosilikátové krystaly v autoklávním procesu v
ohřáté vodní páře pod vysokým tlakem do otevřené struktury s jemnými póry a
vznikne tak mikroporézní minerální stavební hmota s vynikajícími vlastnostmi.

Vnitřní izolace staveb a další
Klimatizační desky CALSITHERM® KLIMAPLATTE nabízí na českém trhu
tradiční tuzemská společnost EBK ERET BERNARD, s.r.o., která svou
podnikatelskou činnost zahájila již v roce 1994 a postupem času se stala
dodavatelem do předních strojírenských i energetických firem a do

stavebnictví.
Lepší představu o široké nabídce výrobků společnosti EBK ERET BERNARD
získáte díky katalogu produktů, který je volně ke stažení na jejích
internetových stránkách.
Navštivte sídlo společnosti v Plzni na Lochotíně v obchodním centru Atom a
vyberte si z nabídky rozličných polotovarů nebo konečných výrobků.
Zaměstnanci společnosti EBK ERET BERNARD vám ochotně poradí a
pomohou s výběrem. Pokud máte Plzeň z ruky, zakoupené zboží vám
dovezou nebo zašlou na místo určení.
Více informací o společnosti EBK ERET BERNARD a její kompletní sortiment
najdete na www.ebk.cz.

