Αεροστεγανότητα

Ηχομόνωση

Η πρώτη ασπίδα προστασίας της Bostik σε
αυτόν τον τομέα είναι
να κλείσει το εσωτερικό
του κτιρίου αεροστεγώς.
Αυτό εμποδίζει μια ανεπιθύμητη ροή
αέρα να εισέλθει στο ζεστό εσωτερικό
κλίμα από ένα ψυχρότερο εξωτερικό
κλίμα ή το αντίστροφο.

Μια επιπλέον ασπίδα
προστασίας που έχει το
σύστημα της Bostik είναι
ότι όταν όλα τα παραπάνω έχουν επιτευχθεί
στους αρμούς σύνδεσης, έχουμε σαν
αποτέλεσμα μια σωστή ηχομόνωση.
Σύμφωνα με τις οδηγίες του παθητικού
κτιρίου, η άνεση στο εσωτερικό δεν καθορίζεται μόνο από ένα Θερμικά άνετο
κλίμα εξαιτίας της θερμοκρασίας, αλλά
αναφέρεται επίσης σε ένα ήσυχο μέρος
όπου αισθάνεστε άνετα και μπορείτε να
χαλαρώσετε!

Θερμομόνωση
Η δεύτερη ασπίδα
προστασίας είναι να εστιάσουμε στην ενεργειακή
απόδοση του κτιρίου,
επομένως στη θερμική
μόνωση των αρμών (σύνδεσης). Η
θερμομονωτική τιμή του αρμού πρέπει
να είναι τουλάχιστον στο ίδιο επίπεδο
με αυτή της εξωτερικής θερμομόνωσης. Στόχος μας είναι να αποτραπεί η
μεταφορά θερμότητας στο εσωτερικό
του κτιρίου διαμέσου των αρμών σύνδεσης. Αυτό θα αποτρέψει τον κίνδυνο
συμπύκνωσης στον κτιριακό φάκελο
και πιθανή συσσώρευση νερού.

Center of Excellence

To Center of Excellence είναι ένα κλιματικά
ουδέτερο κτίριο, όπου έχουν χρησιμοποιηθεί
μόνο πιστοποιημένα αεροστεγή υλικά που
παράγει η ίδια η Bostik πετυχαίνοντας την
υψηλότερη διαβάθμιση αεροστεγανότητας.

Παθητικό
Κτίριο

Διαχείριση υγρασίας
Η τελευταία ασπίδα προστασίας είναι η δημιουργία
σωστών λειτουργικών
αρμών που εμποδίζουν
το φορτίο του νερού να
εισέλθει στην κατασκευή. Ένα υδατοστεγές φράγμα πρέπει να δημιουργηθεί στο
εξωτερικό κέλυφος του κτιρίου μας και
χρησιμοποιώντας την έννοια της εξίσωσης των πιέσεων, το νερό που εισέρχεται
στην πρόσοψη θα πρέπει επίσης να έχει
δυνατότητα διαφυγής. Μια δυνατότητα
που πρέπει να έχει αυτό το φράγμα είναι
η διαπερατότητα. Η εγκλωβισμένη υγρασία θα πρέπει να μπορεί να απομακρυνθεί από το κέλυφος όταν το νερό περάσει
στην αέρια φάση.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΒΙΩΣΙΜΟ ΚΟΣΜΟ

Better results
through knowledge
Η φιλοσοφία της Bostik στηρίζεται στην αρχή του “καλύτερα αποτελέσματα μέσω της γνώσης”. Το Κέντρο Εκπαίδευσης Bostik
Academy είναι η πλατφόρμα όπου η Bostik μοιράζεται αυτή τη
γνώση και εμπειρία με τους σημαντικούς συνεργάτες της αλλά και
γενικότερα με λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη, όπως αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και εφαρμοστές.
Αυτή η διαδικασία μας επιτρέπει να επιτυγχάνουμε καλύτερα αποτελέσματα. Αυτό είναι και το πραγματικό νόημα της φιλοσοφίας της
Bostik. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας και ανακαλύψτε περισσότερα για εμάς.

Bostik Ελλάς
Μετσόβου 3, Μοσχάτο 18346
e-mail: infogr@bostik.com
www.bostik.com | www.denbraven.gr
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Παθητικό κτίριο
Ένα παθητικό κτίριο μπορεί να εξοικονομήσει ενέργεια
για θέρμανση / ψύξη χώρου έως και το 90% ενός συμβατικού υφιστάμενου κτιρίου και το 75% συγκριτικά με
ένα νέο κτίριο.

Ήδη εδώ και αρκετά χρόνια η φράση Παθητικό Κτίριο είναι παντού γύρω μας. Τι είναι όμως το παθητικό κτίριο; Είναι ένα κτιριακό
πρότυπο που αναπτύχθηκε από τους Δρ Wolfgang Feist και Bo
Adamson. Ένα παθητικό σπίτι είναι κάτι περισσότερο από ενεργειακά ουδέτερο ή ενεργειακά αποδοτικό. Ένα παθητικό σπίτι είναι
πραγματικά ενεργειακά αποδοτικό, άνετο και προσιτό ταυτόχρονα.

BOSTIK M610 TAPE’N’TIGHT TAPE 2D
Πολυλειτουργική θερμομονωτική και αεροστεγής αυτοδιογκούμενη ταινία στεγανοποίησης περιμετρικά των κουφωμάτων.

BOSTIK M600 TAPE’N’TIGHT
TAPE BG1
Αυτοδιογκούμενη αφρώδης ταινία
για προστασία περιμετρικά του
κουφώματος από βροχή και αέρα.

BOSTIK P605 FOAM‘N‘FILL
FLEX AIRSTOP PRO
Ελαστικός, θερμομονωτικός
και αεροστεγής αφρός
πολυουρεθάνης πιστολιού.

BOSTIK H640 FOIL’N’FIX
EXTERIOR
Ισχυρό συγκολλητικό υβριδικής
τεχνολογίας για εσωτερικές και
εξωτερικές εφαρμογές.
BOSTIK A630
FOIL‘N‘FIX INTERIOR
Υψηλής πρόσφυσης
συγκολλητικό για τις
ταινίες BOSTIK T630
TAPE’N’TIGHT.

BOSTIK T630 TAPE’N’TIGHT
WINDOW FOIL INTERIOR
Κορυφαία ελαστική και αεροστεγής ταινία για τοποθέτηση
στο εσωτερικό του κουφώματος.

BOSTIK H670
AIRSTOP COATING
Ψεκαζόμενη ή
επαλειφόμενη αεροστεγής επίστρωση.
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BOSTIK M620
TAPE’N’TIGHT TAPE 3D
Πολυλειτουργική ατμοπερατή, θερμομονωτική και
ηχομονωτική ταινία ανθεκτική στην προσπίπτουσα
βροχή για τους αρμούς των
κουφωμάτων.

BOSTIK M640 TAPE’N’TIGHT
WINDOW FOIL EXTERIOR
Κορυφαία ελαστική ατμοπερατή ταινία
για στεγάνωση στο εξωτερικό του
κουφώματος.
BOSTIK M650 TAPE’N’TIGHT
WINDOW FOIL AIRTIGHT
Αυτοκόλλητη ατμοπερατή
μεμβράνη αεροστεγανότητας.
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