3.0 SISTEMUL QUALITOP

Imagini lucrare

4 - SISTEME

QUALITOP

Sistemul Qualitop este un sistem de încălzire prin
pardoseală realizat cu placă izolantă din polistiren cu
nuturi “cu pori închişi”. Plăcile sunt fabricate prin injectarea
polistirenului în matriţe astfel crescâdu-se densitatea. În
faza a doua se aplică pe suprafaţa polistirenului o folie
compactă de 0,60 mm grosime prin termoformare, astfel
rezultând o suprafaţă cu funcţie de barieră de vapori
(conform EN 1264-4).
Datorită articulaţiilor situate de-a lungul şi latul plăcii
izolante, se asigură o eficienţă mare de izolare termică.
Tubul de încălzire se poate monta pe placa izolantă cu
pas de multiplu de 50 mm. Se asigură un contact omogenuniform “tub – şapă” datorită nervurilor de pe plăcile
Qualitop.
Sistemul de încălzire Qualitop utilizează plăci de
polistiren ce se montează extrem de uşor. Îmbinarea a
două plăci se realizează prin suprapunerea fâşiilor
profilate laterale de 50 mm.
Datorită configuraţiei nuturilor, tubulatura de încălzire se
montează foarte uşor, astfel pozarea circuitelor
realizându-se de un singur montator în cazul utilizării de
derulator pentru ţeava, sau cu doi oameni daca nu se
dispune de derulator.
Sistemul realizat cu placa izolantă cu nuturi Qualitop, în comparaţie cu cel cu placă netedă sau faţă de sistemul cu
plasă sudată, este mai avantajos având o suprafaţă mai mare de contact tub-şapă şi o inerţie termică mult mai mare
(pe baza testelor realizate în laboratoarele producătorului).
Placa izolantă Qualitop este disponibilă în trei variante, cu grosimea totală de 32 mm, 40 mm respectiv 50 mm.
Grosimea totală a plăcii rezultă din însumarea grosimii fără nuturi cu înălţimea acestora. La toate tipurile de plăci
Qualitop înălţimea nuturilor este de 22 mm. Placa izolantă Qualitop (toate cele 3 grosimi) permite realizarea
circuitelor cu un pas multiplu de 50 mm şi permite montarea - utilizarea tubulaturii cu diametrul de 16 x 2 mm.
Tot în această categorie se poate utiliza şi folia Qualitop de 1 mm grosime. Acesta practic are aceaşi configuraţie şi
dimensiuni ca plăcile de polistiren şi se poate utiliza în mod identic la pozarea tubulaturii. Singura diferenţă este că
sub această folie cu nuturi se vor monta plăci de polistiren plane pentru realizarea izolaţiei termice.

CARACTERISTICI TEHNICE
Descriere placă izolantă Qualitop
....................................

Placă izolantă realizată din spumă de polistiren, injectat
în matrită, prevăzut cu strat din folie de polietilenă
termoformată cu funcţie de barieră vapori de apă. ( EN
1264-4)
Conform amplasamentului nuturilor se obţin circuite cu
pas multiplu de 50 mm.
Cu posibilitate de îmbinare a plăcilor, pentru reducerea
formării punţilor termice.
Conductivitate termica: 0,033 W/ mK ( EN 12667)
Clasa EPS: 200 kPa (pentru grosimea de 32 mm), 150
kPa (pentru grosimea de 40, 50 mm)
Produsul NU conţine componente nocive, dăunătoare
stratului de ozon cum ar fi CFC sau HCFC.

norme
Europene

Caracteristici placă izolantă Qualitop
PI001

Cod produs

PI002

PI003
EN 823

Dimensiuni (util)

1400 x 800mm

1400 x 800mm

1400 x 800mm

Dimensiuni cu marginea de suprapunere

1450x850mm

1450x850mm

1450x850mm

Grosimea totalã a plăcii izolante

32 mm

40 mm

50 mm

Grosimea părţii izolatoare

10 mm

18 mm

28 mm

Inalţimea nuturilor de fixare

22 mm

22 mm

22 mm

Distanţa de fixare

50 mm

50 mm

50 mm

7,5 mp (15 bc)

6 mp (12 bc)

5 mp (15 bc)

1450x840x1220mm

1450x840x1220mm

1450x840x1220mm

200

150

150

600 µm

600 µm

600 µm

Rezistenţa termică R totală

0,41 m2K / W

0,63 m2K / W

0,92 m2K / W

EN 12667

Rezistenţa la vapori de apă

µ 10.000

µ 10.000

µ 10.000

EN 12086

0,033 W/mK

0,033 W/mK

0,033 W/mK

EN 12667

0,034 W/mK

0,034 W/mK

0,034 W/mK

EN 12667

Clasa E

Clasa E

Clasa E

EN 13501-1
EN 1603

Ambalare
Dimensiune ambalaj
Clasa EPS
Grosime strat barieră vapori de apă

Conductivitate termică (10 oC)
o

Conductivitate termică (20 C)
Clasa de rezistenţă la foc

EN 1602

-25o:0,15%/+70o:0,40%

-25o:0,15%/+70o:0,40%

-25o:0,15%/+70o:0,40%

Rezistenta la deformare 10%

de la 200 kPa

de la 150 kPa

de la 150 kPa

EN 826

Absorbţie de apă du 12 luni imersie

> 3% din volum

> 3% din volum

> 3% din volum

EN 12807
EN 12086

Stabilitate la dilatare

Rez. la difuzia vaporilor de apă
Temperatura de utilizare

µ 40/ 100

µ 40/ 100

µ 40/ 100

-30 / +80 oC

-30 / +80 oC

-30 / +80 oC

Ceramică sau parchet
Şapă
Placă izolantă Qualitop de: 32, 40 sau 50mm
Şapă autonivelantă

Sol (placă beton armat)
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. Elementele
. . . . . . . . . principale
. . . . . . . ale
. . .sistemului
......................................................
1

Bandă perimetrală din spumă PE (polifoam) cu structură celulară închisă optim pentru izolare termică
şi absorbţie elastică. Cuplat cu placa izolantă Qualitop asigură o continuitate a barierei de vapori de
apă. Banda perimetrală este plasată de alungul zidurilor / pereţilor interiori precum şi în jurul stâlpilor
sau scărilor; preia eventualele dilatări a stratului de şapă. (cod produs CS001)
..........................................................................

2

Placă izolantă realizată din spumă de polistiren, cu strat superior din folie de polietilenă şi funcţie de
barieră vapori de apă. ( EN 1264-4) (cod produs PI001, 002, 003)
Format pentru obţinerea circuitelor cu pas multiple de 50 mm.
Conductivitate termică: 0,033 W/ mK ( EN 12667)
Clasa EPS: 200 kPa (pentru grosimea de 32 mm), 150 kPa (pentru grosimea de 40, 50 mm)
Produsul NU conţine elemente nocive dăunătoare stratului de ozon cum ar fi CFC sau HCFC.
Dimensiunile plăcilor izolante: 1400x800x32mm (util), 1450x850x32 (total)
1400x800x40mm (util), 1450x850x40 (total)
1400x800x50mm (util), 1450x850x50 (total)
..........................................................................

3

Tub încălzire Qualiterm, din polietilenă reticulată Pe-X,de înaltă densitate, cu barieră de oxigen EVOH,
cu diametrul de 16 x 2mm, culoarea roşu lucios, presiunea de lucru max 6 bari, temperatura maximă de
95 oC, în conformitate cu standardele EU, EN ISO 15875, DIN 4726. (cod produs TI001)

..........................................................................
4

Plasă de sârmă galvanizată sudată, sau plasă specială din fibră de sticlă. (cod produs MS002)
..........................................................................
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