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CELLUMIT
Termoizolacja z surowców naturalnych

TERMOIZOLACJA z surowców 100% naturalnych, do
stosowania wewnątrz budynków, szczególnie w budownictwie
historycznym. Wszędzie tam, gdzie wymagana jest wysoka
jakość mikroklimatu pomieszczeń mieszkalnych. Płyta składa
się z celulozy i perlitu. Nie posiada żadnych dodatków
chemicznych!
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Właściwości i cechy podstawowe
Produkujemy płyty o wymiarach 800x600x60, 1200x800x60
W grubościach 40, 60, 80, 120mm.
Cellumit jest bardzo dobrym izolatorem, wartość przenikania ciepła
wynosi U= 0,040 do 0,055
Cellumit posiada właściwości dyfuzyjne, jest aktywny w obszarze
występowania różnic temperaturowych.
Do tynkowania gipsem lub cementowym tynkiem maszynowym.
Szczególnie polecamy tynki gliniane.
Produkujemy też płyty ozdobne (panele 3D) - termoizolacja dekoracyjna
jako praktyczne i estetyczne rozwiązanie problemu ocieplenia budynku.
W ofercie posiadamy wersję cellumitu odpornego na ogień. Płyta może
służyć do zabudowy kominów, lub do termoizolacji pomieszczeń
przemysłowych narażonych na wystąpienie pożaru.
Dzięki obecności celulozy płyta posiada bardzo dobre właściwości
tłumienia dźwięku.
Produkcja cellumitu jest bezodpadowa, całkowicie przyjazna dla
środowiska naturalnego. Celuloza pozyskiwana jest w ramach recyklingu
makulatury szarej.
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PODWYŻSZENIE WALORU TERMOIZOLACJI
*Dokładny wynik zostanie
opublikowany po zakończeniu
badań. Obecny szacunek wzrostu
waloru termoizolacji mieści się w
tolerancji 28% - 36% dla
przegrody z zastosowaniem
cellumitu grubości 60 mm.

Remont domu lub mieszkania to doskonała
okazja, aby podnieść walor termoizolacji budynku.
Z cellumitem jest to możliwe:
OSZCZĘDNIE CIEPŁO ZDROWO
Zastosowanie cellumitu wewnątrz budynku to podniesienie waloru termoizolacji o 35%.

30%*
Mur nośny zewnętrzny
Płyta cellumitowa
Preferowany tynk gliniany
Przykład tynku z gliny
modelowanej ręcznie,
pomalowanej złotym pudrem.

Podczas montażu płyt cellumitowych na ścianach budynku nie zachodzi potrzeba ich kołkowania, jednak
w przypadku dużej różnicy w pionach między murem a cellumiten można zastosować kołki stabilizacyjne.
Ponad to, w celu uzyskania całkowitej szczelności izolacji, płyty należy kleić ze sobą w miejscach styku
Termoklejem, który występuje w tubach do wyciskania pistoletem. Termoklej służy też do uzupełniania
ubytków, szczelin, fug. Natomiast do klejenia płyt z murem, można stosować takie samy zaprawy klejowe
jak w przypadku styropianu, lub popularne kleje do płytek ceramicznych.

Przeznaczenie.
Cellumit przeznaczony jest do wewnętrznego ocieplania budynków (podłogi, mury, dachy)
szczególnie tam, gdzie wymagany jest wysoki poziom higieny mikroklimatu. Do stosowania
podczas rewitalizacji budowli zabytkowych - wszędzie, gdzie nie występuje możliwość
wykonania izolacji zewnętrznej ze względu na nienaruszalną linię zabudowy, lub z innych
powodów. Problem ten dotyczy budynków, których mury wykonane są z klinkieru, lub gdy
elewacja budynku pełni ważną funkcję estetyczną. Również w budownictwie ogólnym (nowe
budownictwo) płyty cellumitowe pozwalają na znaczne podniesienie standardu
termoizolacyjności budynków. Produkt doskonale wpisuje się w trend budownictwa
ekologicznego.

Cellumit jako panel 3D. Ściana dekoracyjna,
relief ozdobny - połączenie funkcji termoizolacyjnej z estetycznym wykonaniem
ocieplenia wnętrza budynku.
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PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA CELLUMITU
Mur skandynawski

Belka nośna filar drewniany
Opierzenie zewnętrzne
Cellumit

ciepło z celulozy

Płyty cellumitowe można z
powodzeniem przykręcać do
drewnianej konstrukcji budynku.
Należy używać śrub właściwych
do skręcania konstrukcji drewnianych, które charakteryzują się
“szerokim” gwintem. Ponad to,
aby uzyskać całkowitą szczelność
termoizolacji, wszystkie miejsca
styku płyt ze sobą jak i z konstrukcją drewnianą powinny być
uszczelnione (klejone) termoklejem.

Mur holenderski
Cegła “dziurawka”
Klinkier
Wełna mineralna
Cellumit
Fundament

Przykład podwójnego ocieplenia
muru. Takie rozwiązanie jest
możliwe, gdy jedna z izolacji posiada właściwości dyfuzyjne (lub
jest paroprzepuszczalna) - w tym
przypadku warunek ten spełniają zarówno wata szklana jaki i
cellumit. Chodzi o to aby przestrzeń między izolacjami nie była
hermetycznie zamknięta
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*Dokładny wynik zostanie
opublikowany po zakończeniu
badań. Obecny szacunek wzrostu
waloru termoizolacji mieści się w
tolerancji 28% - 36% dla
przegrody z zastosowaniem
cellumitu grubości 60 mm.

30%*
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