
floc
Celiuliozės įpučiama izoliacija

| NAUDOJIMO SRITIS

Pučiama izoliacija visoms stogų, 
sienų ir lubų tuščioms vietoms.  
Skirtas prapūtimui ir izoliacijai.

Sienų ir stogų elementų 
išankstinis paruošimas su 

užpildymu.

Ideali izoliacinė medžiaga  

Sanavimo sritis stogas ir grindys

Kitą informaciją ir apdirbimo nurodymus Jūs rasite atitinkamose 
konstrukcijų knygutėse arba tinklapyje www.steico.com

Aplinką tausojančios izoliacinės sistemos 
iš natūralaus celiuliozės pluošto 

• Ypatingai ekologiška izoliacinė medžiaga iš rinktinio seno popieriaus, taip
pat tiekiami variantai be boro

• Besiūlis, be atraižų, izoliuoja bet kokio dydžio ir storio tuščias vietas

• Aukščiausia izoliacinių pluoštų kokybė šiuolaikinės gamybos technikos 
dėka

• Puikios izoliacinės savybės žiemą

• Puiki apsauga nuo karščio vasarą

• Ypatingai atviras difuzijai dėl geresnio konstrukcijos saugumo

• Ilgalaikis tvirtumo užtikrinimas naudojant mažai medžiagų

• Saugus apdirbimas bet kokio dydžio pūtimo mašinų

• Aukšta kokybė apmokytų apdirbimo įmonių dėka

Puikus šilumos laidumas

λ=0,039 [W/( m*K )]



Jūsų STEICO specializuotas atstovas:

sukurta gamtos

| MEDŽIAGA

Celiuliozės pluoštas gaminamas 
pagal bendrą statybos priežiūros 

leidimą Z-23.11-2070 su einamąja 
prekių priežiūra

STEICOfloc  naudojamas tik 
rinktinis senas popierius. 

| NURODYMAI
STEICOfloc saugoti sausoje vietoje. 

Atkreipti dėmesį į apdirbimo 
direktyvas.

 Prašome pašalinti transportavimo 
pakuotę tik tuomet, kai padėklas 

stovi ant tvirto pagrindo.

Prašome atkreipti dėmesį į 
dulkių pašalinimo taisykles.

STEICOfloc   galima naudoti išoriniuose 
statybos elementuose Gk0 mediniuose 

statiniuose ir iš anksto paruoštuose 
elementuose pagal kraštutines sąlygas 

Z-23.11-2070.

TIEKĖJAS-

VARIANTAI

• standartinis

• be boro 

| TIEKIMAS PATOGIUOSE MAIŠUOSE

Tiekimas vykdomas PE maišuose 13 kg 21 maišas 
ant padėklo = 273 kg / padėklas 
Padėklų matas = ca. 0,80 * 1,20 * 2,35 m (I * P * A)

| TECHNINĖ CHARAKTERISTIKA stEicOfloc 
IR stEicOfloc NB (BE BORO)

Leidimas celiuliozės pluoštams kaip šilumos izoliacijai
Bendras statybos priežiūros 
leidimas

Vokietijos statybos 
technikos institutas 
Z-23.11-2070 Priešgaisrinės apsaugos klasė pagal DIN EN 13501-1 E

Šilumos laidumo apskaičiavimo 
vertė λ [W/ (m*K)] 27 -39 kg/m³ 
40–60 kg/m³

0,040 
0,039

Rekomenduojamas tariamasis tankis   ρ [kg / m³]
• Atviras prapūtimas: 

Viršutinės aukšto lubos............................................. ca. 27 – 39
• Uždaros statybinių elementų tuščios vietos: 

Stogas, lubos, siena.................................................... ca. 40 – 60
Hidraulinis pasipriešinimas r 
pagal DIN EN 29053 30 kg/m³ 
45 kg/m³

6,2 kPa * s /m² 
18,4 kPa * s /m²

Vandens garų difuzijos 
pasipriešinimo koeficientas μ        1 – 2
Ypatingas šiluminis našumas c [J (kg*K)]

2.100
Atliekų kodo Nr. (EAK) 170604 / 170904

| MINIMALIŲ TARIAMŲJŲ TANKIŲ LENTELĖ STEICOfloc

  0°– 20°   20°– 60° > 60°
Izoliacijos tvirtumas [kg/m³]
≤ 16 cm 30 38 43 47
≤ 22 cm 32 40 45 50
≤ 28 cm 34 43 47 52
≤ 34 cm 34 44 49 55
≤ 40 cm 34 48 51 57

 Gamybos įmonė 
sertifikuota pagal

ISO 9001:2008

STEICO SE
Werk Czarnków

Z-23.11-2070

0°–20° 20°–60° >60°
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tTelefonai:  +370 699 96861

                  +370 601 72224

el. paštas: info@www.sveikastatyba.lt

Taikos pr. 139A, Kaunas LT-51131

Darbo laikas: Pirmadienis – Penktadienis, 8:30 – 17:00

Įmonės kodas: 303923914

PVM: LT100009252613


