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SmartRoof TOP Μάρτιος 2021

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Περιγραφή

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Πλεονεκτήµατα

Συντελεστής θερµικής αγωγιµότητας λd 0.038 W/mK

Αντίδραση στη φωτιά (EUROCLASS) A1 (Άκαυστο)

Συντελεστής αντίστασης στη διάχυση υδρατµών µ ~1

Αντοχή σε εφελκυσµό κάθετα στην επιφάνεια ≥10 kPa

Αντοχή σε συµπίεση κατά 10%, CS(10) ≥ 70 kPa

Σηµειακό φορτίο (PL) ≥ 650 N

Κωδικός CE: MW - EN 13162 -A1-T5-CS(10)70-TR 10-PL(5)650

∆ιαστάσεις και Συσκευασίες

Πάχος Μήκος Πλάτος Τεµάχια m2
Πλάκες m2

R Θερµική Αντίσταση

(mm) (mm) (mm) / πλάκα / πλάκα / παλέτα / παλέτα (m2
K/W)

40 2000 1200 1 2,40 32 76,80 1,05

50 2000 1200 1 2,40 26 62,40 1,32

60 2000 1200 1 2,40 22 52,80 1,58

70 2000 1200 1 2,40 19 45,60 1,84

80 2000 1200 1 2,40 16 38,40 2,11

90 2000 1200 1 2,40 14 33,60 2,37

100 2000 1200 1 2,40 13 31,20 2,63

120 2000 1200 1 2,40 11 26,40 3,16

150 2000 1200 1 2,40 8 19,20 3,95

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Ενισχυµένη θερµοµονωτική πλάκα δωµάτων

Η Smart Roof TOP είναι µια πολύ σκληρή,

συµπαγής πλάκα πετροβάµβακα για οριζόντιες

στέγες. Το προϊόν είναι άκαυστο, ανθεκτικό σε

υψηλές θερµοκρασίες µε αντοχή στη συµπίεση 70

kPa, αδιάβροχο, ανθεκτικό στη γήρανση και χηµικά 

αδρανές. Οι διαστάσεις του δεν µεταβάλλονται

όταν οι διακυµάνσεις της θερµοκρασίας είναι

έντονες.

• Εξαιρετικές θερµοµονωτικές και ηχοµονωτικές 

ιδιότητες

• Πυροπροστασία

• Σταθερότητα και συµπαγής σχεδιασµός

• Αντοχή στη γήρανση

• Το υλικό καλύπτει τις απαιτήσεις υγιεινής, 

ασφαλείας και περιβάλλοντος

• Απλή και γρήγορη εγκατάσταση

• Ανθεκτικό στη γήρανση
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ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Εφαρµογή

Συσκευασία και αποθήκευση

Ποιότητα

Knauf Insulation A.E.

Ευριπίδου 10,  

Καλλιθέα 176 74, Ελλάδα 

Tel: +30 211 710 7007

Fax: +30 211 740 9480

e-mail: sales.gr@knaufinsulation.com

Πιστοποιητικό σταθερότητας της απόδοσης

0751-CPR-233.0-01

Το προϊόν προορίζεται για εφαρµογές θερµοµόνωσης και ηχοµόνωσης καθώς και για την πυροπροστασία δωµάτων. Είναι κατάλληλο για εφαρµογή µε

όλων των ειδών τα στεγανοποιητικά φύλλα, για επισκέψιµα και µη επισκέψιµα δώµατα. Η τοποθέτηση του γίνεται εύκολα είτε σε βάση από σκυρόδεµα είτε σε

κατασκευές από µεταλλικό προφίλ.

Το προϊόν SmartRoof TOP παραδίδεται σε συσκευασία από θερµοσυρρικνούµενα φύλλα πολυαιθυλενίου. Τα προϊόντα πρέπει να φυλάσσονται σε στεγνό,

κλειστό ή στεγασµένο χώρο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, τα πακέτα που φυλάσσονται σε υπαίθριο χώρο πρέπει να προστατεύονται από αδιάβροχο

κάλυµµα. Τα πακέτα δεν πρέπει να τοποθετούνται απευθείας στο έδαφος.

Το προϊόν SmartRoof TOP διαθέτει πιστοποιητικό συµµόρφωσης µε το πρότυπο EN 13162, καθώς και το πιστοποιητικό EUCEB που εξασφαλίζει συµµόρφωση

µε τους κανονισµούς της ΕΕ για την βιοδιαλυτότητα ορυκτών ινών και συνεπώς δεν κατηγοριοποιείται ως επικίνδυνος για την υγεία.

Επιφυλασσόµαστε για όλα τα πνευµατικά δικαιώµατα, συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων για την αναπαραγωγή και αποθήκευση σε ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης. ∆εν επιτρέπεται εµπορική χρήση του συγκεκριµένου υλικού. Αν

και κατά την συγγραφή του δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή για πληροφορίες, κείµενα και εικόνες που περιλαµβάνονται, δεν µπορούν να αποκλειστούν πιθανά σφάλµατα. Ο εκδότης και οι συντάκτες δεν µπορούν να αναλάβουν καµία

νοµική  ή άλλη ευθύνη για ανακριβείς πληροφορίες και τις τυχόν συνέπειες τους. Ο εκδότης και οι συντάκτες θα είναι ευγνώµονες για προτάσεις βελτίωσης, καθώς και υπόδειξη για σφάλµατα που τυχόν επισηµάνετε.


