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Termoaktívne stierkové hmoty
Zvyšujú účinnosť vykurovania aj klimatizácie a znižujú tak
energetickú náročnosť budov
sú z ľahkej krémovitej hmoty. Tvorí ju 10 % patentovaného pojiva a približne 90 %
sklenených guľôčok o priemere 10 – 100 mikrónov, ktoré obsahujú zriedený vzduch.
termoaktívne stierky sa aplikujú na akékoľvek materiály v hrúbke 1 mm valčekom,
stierkovaním alebo striekaním.

Poradíme vám vhodnú formu financovania
vášho projektu
priama platba za dielo s výhodnejšou cenou,
predaj na splátky – okamžitý predaj zákazníkovi s rozloženou splatnosťou kúpnej
ceny v čase. Uplatnenie DPH a okamžitý odpis nákladov,
možnosť financovania vybraných projektov z úspor na energiách a údržbe,
minimalizácia úverového zaťaženia, znížená administrácia.

Rýchlosť nábehu teplôt a spotreba energie k jej dosiahnutiu

Druhy stierok

25 °C

3003

aplikuje sa v bežnom prostredí na vnútorné obvodové plochy.
Je ideálna do historických budov, budov bez zateplenia a pod.

3003 plus

aplikuje sa vo vlhkom prostredí, má 90 %-nú odolnosť voči vode.
Je ideálna na použitie v domácnostiach, na parovody, pece, teplovody, klimatizačné potrubia a pod.

15

aplikuje sa v extrémnom prostredí, má 100 %-nú odolnosť voči vode. 		
Ideálne využitie je napríklad na svetlíky priemyselných objektov.
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3003X

20
teplota so stierkou 3003
teplota bez stierky 3003
spotreba energie so stierkou v kWh
spotreba energie bez stierky v kWh
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Výhody
úspora nákladov na vykurovanie a chladenie (vysoký prechodový odpor, vysoká tepelná
vodivosť),
zrýchlenie dosiahnutia požadovanej teploty (zníženie sálania, chladu alebo tepla zo stien,
zníženie nutnosti akumulácie hrúbky steny),
jednoduchá aplikácia (nanášanie valčekom, stierkovanie, striekanie),
úspora priestoru oproti konvenčnej izolácii (hrúbka náteru je len 1 mm),
možnosť lokálneho použitia (severné steny, premŕzajúce steny, špalety),
široká možnosť použitia (akékoľvek typy objektov, domy, priemyselné haly, parovody, pece,
teplovody, klimatizačné potrubia, mraziarne, chladiarenské autá a iné).
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innogy je profesionálny partner pre priemyselné
a špeciálne nátery
innogy (do 1. októbra 2016 RWE) má bohaté skúsenosti v energetike
a energetických riešeniach,
2. zabezpečujeme odbornú aplikáciu náteru,
3. termoizolačné stierkové hmoty vám zabezpečia úsporu nákladov na vykurovanie
a chladenie.
1.

Vlastnosti
Termoaktívne stierky sú
difúzne otvorené, majú vysokú
teplotnú vodivosť a vysoký
prechodový odpor, sú odolné
v teplotnom rozsahu
–40 °C až +200 °C bez
straty deklarovaných vlastností.
Preukázateľne zvyšujú účinnosť vykurovania aj klimatizácie a znižujú tak energetickú
náročnosť budov.

Pôsobenie tepla
30 °C

Interiér

30 °C
1mm vrstva
termoizolačnej
stierky 3003

6 °C

Exteriér

6 °C
3m sklenené mikroguľôčky
pojivo

Pridajte sa k našim zákazníkom, ktorí už využívajú
výhody nových priemyselných náterov.
Referencie nájdete na www.innogy.sk/referencie.

