Technický prospekt
Deska pro ostění KP
Kapilárně aktivní vnitřní izolace pro ostění
dveří a oken

Standardní formát:
Standardní tloušťky:
Zvláštní formáty:

500 x 250 mm
15 mm
možno dodat
v požadované tloušťce
a přířezu
200 – 240 kg/m³
0,059 W/(m∙K)

Hutnost v surovém stavu:
Tepelná vodivost (λ 10tr):
Tepelná vodivost
(Kat. 1 & 2) λ:
Třída stavebního materiálu (DIN 4102):
Prohlášení o ekologickém výrobku
(ISO 14025):
Koeficient difúzního odporu vodní páry (μ):

0,060 W/(m∙K)*
A1 nehořlavý

Koeficient pohltivosti vody (A W):
Pohlcovaná vlhkost při 80% relativní
vlhkosti vzduchu (w80):
Obsah vlhkosti pro nasycení
(wsat):

0,007 m³/m³

Technické
údaje

EPD-CSP-2008112-D
3 – 6 (výpočetní
hodnota: 5,4)
0,954 kg/m²s 0,5

0,913 m³/m³

*Tepelná vodivost (výpočetní hodnota): 0,066 W/(m.K)

Vnitřní izolace s komfortem
tepelně izolující | kapilárně aktivní | neplesnivějící | nehořlavá | ekologická

Popis
výrobku

Desky na ostění CALSITHERM jsou tvořeny silikátem vápníku, stavebním materiálem na minerální bázi. Krystaly silikátu vápníku vytvářejí
mikroporézní kostru. Miliardy otevřených mikroskopických pórů jsou
vzájemně propojeny a vytvářejí vysokou kapilaritu. Stavební hmota je
otevřená vůči difúzi, kapilárně aktivní, tepelně izolující, ekologická,
nehořlavá a brání tvorbě plísní. Povrch je na obou stranách obroušený.
Desky na ostění jsou výrobcem na jedné straně opatřeny základním
nátěrem, pokud není dohodnuto jinak.
Zvláštní formáty a tvarované díly na požádání.

Příprava

Je třeba odstranit staré tapety, nátěry a sádrové nenosné podklady.
Odbornou sanací je nutno odstranit napadení plísní. Vhodnými podklady jsou pevné, nosné sádrové nebo sádrocementové omítky. Podklad
musí být dostatečně přilnavý. Poškozená místa přednostně vyspravte
vnitřní omítkou CALSITHERM KP.
Vhodnými opatřeními je nutno předem odstranit stavební nedostatky a s nimi
spojenou vnikající vlhkost (např. vlhkost způsobenou vzlínáním nebo
zatékáním).
Silně nasákavé podklady je třeba předem namočit. Podklad smí být
vlhký, nikoli však mokrý.

Deska na ostění KP se přikládá k rámu okna. Do přípojné spáry doporučujeme vložit samolepicí spárovací pásku na rámu okna (viz technický
prospekt ke spárovací pásce CALSITHERM KP).
Desky na ostění CALSITHERM KP přilepte lepidlem KP po celé ploše tak,
aby se nevytvářely dutiny. Čerstvě namíchané lepidlo KP naneste na
stěnu zubovým hladítkem (zuby ≥ 10 mm) v horizontálním směru, a to
vždy jen pro jednu desku. První desku CALSITHERM KP, která je určena
pro ostění, přiložte na čerstvě nanesenou vrstvu lepidla, diagonálně ji
posuňte a vraťte zpět. Styčné spáry desek na ostění se přednostně provádějí bez lepidla tak, že se desky umístí těsně k sobě. Následující desky
se pak lepí dle výše uvedeného popisu. Případné vyčnívající styčné
plochy desek přetřete hladkou vápennou stěrkou KP.
Alternativně lze styčné spáry zalepit. Spára vyplněná lepidlem KP smí
být maximálně 3 mm široká. Přebytečné přetékající lepidlo před zatvrdnutím beze zbytku odstraňte hladkou špachtlí.
Zadní stranu desky na ostění KP lze v případě potřeby předem navlhčit.
Doporučujeme používat nerezové rohové ochranné lišty. Ty se na desku
do ostění přednostně nasazují pomocí vápenné stěrky KP. Zaoblená nebo
klenutá ostění lze obložit šikmo seříznutými deskami a příp. menšími
segmenty desek.

Zpracování

Povrch

Desky do ostění CALSITHERM se podle požadovaného povrchu potahují vrstvou vnitřní omítky CALSITHERM KP nebo vápenné stěrky
CALSITHERM KP. Při použití desek, které výrobce neopatří základním nátěrem, je třeba desky ošetřit hloubkovým základním nátěrem
CALSITHERM KP. V tom případě postupujte dle technických prospektů k systémovým komponentům CALSITHERM.
Nedoporučujeme používat jakékoli tapety, neboť tapety a lepidlo na
tapety výrazně snižují difúzní a kapilárně aktivní účinek systému
klimatizačních desek. Podobný efekt mají disperzní a obzvláště latexové barvy.
Jako nátěr doporučujeme použít silikátové barvy podle DIN 13300,
vápenné, hlinkové nebo křídové barvy.

Dodávka/
skladování
Bezpečnost,
ekologie,
likvidace

Desky jsou dodávány v balících po 20 kusech v každém kartonu.

Bližší informace ohledně bezpečnosti při přepravě, skladování a manipulaci, jakož i informace o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním
bezpečnostním listu.
Výše uvedené údaje byly sestaveny naším výrobním oddělením
podle nejnovějšího stavu vývoje a aplikační techniky. Použití a zpracování jsou již mimo náš vliv, proto nelze z obsahu prospektu odvozovat záruku výrobce.
Údaje neuvedené v prospektu nebo odlišné údaje vyžadují písemné
potvrzení.
V každém případě platí naše všeobecné obchodní podmínky.
Vydáním tohoto technického prospektu se předchozí prospekty stávají neplatnými.
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