alege corect

O CASA EFICIENT IZOLATA SCADE COSTURILE LA INTRETINERE.

Stiai ca 30% din pierderile energetice ale locuintei au loc la nivelul peretilor de fatada?
Inainte de a lua decizia de a-ti renova sau reamenaja locuinta, este bine sa te gandesti si la confortul termic al
acesteia care contribuie la pastrarea unei fatade ingrijite si mentinerea sanatatii spatiului de locuit. Daca ai in plan
reducerea costurilor de intretinere si vrei ca aspectul estetic al locuintei sa nu fie afectat in permanenta de vremea
capricioasa, termoizolarea casei reprezinta un prim pas important.
Astazi, eficientizarea energetica a cladirilor a devenit o prioritate. Majoritatea primariilor din tara au programe de
reabilitare termica a blocurilor construite pana in 1989, niciun dezvoltator nu mai construieste imobile ale caror
fatade nu sunt izolate termic. In aceste conditii, produsele folosite au fost gandite si dezvoltate astfel incat sa
raspunda fiecarui tip de zona termoizolata a casei.

Din pacate, de multe ori, euforia de a avea, in sfarsit, o casa eficienta din punct de vedere energetic, este spulberata
ulterior de facturile la incalzire care nu sunt chiar atat de mici pe cat era de asteptat. De ce? Printre altele, responsabilitatea o poarta si calitatea polistirenului folosit. Incorect sau deloc izolate, cladirile din tara noastra reprezinta
adevarate gauri financiare pentru locatari.
Una dintre solicitarile principale ale Comisiei Europene se refera la faptul ca statele membre trebuie sa se asigure
ca, incepand din 2021, toate cladirile noi vor fi numite „cladiri cu consum de energie aproape de zero”. De aceea,
trebuie sa ne pregatim pentru a participa cu produse care raspund cerintelor europene, indeplinindu-si pe termen
lung scopul de a oferi o termoizolare eficienta si corecta.

Conform opiniei actuale, unanim acceptata, exista o singura solutie cu raport favorabil
pret-performanta pentru a pastra caldura in locuintele noastre: materialele termoizolante
pe baza de polistiren, atat pentru cladirile vechi cat si pentru constructiile noi.

Polistirenul este numit pe buna dreptate „perla” materialelor plastice. Secretul acestui material: contine 98% aer si
2% materie prima. Polistirenul este, din acest motiv, foarte usor, izoleaza termic atat impotriva frigului cat si a caldurii
si are caracteristici mecanice conforme cu domeniile de aplicabilitate.

Un polistiren care respecta toate standardele de calitate si normativele de termoizolare va oferi un randament
termic cu 15-20% mai mare decat materialele care nu respecta normele in vigoare.
! ATENTIE la denumirile inselatoare ale polistirenului care induc consumatorii in eroare. Pe piata comerciala, se vand
adesea produse sub denumirea de polistiren de fatada, ale caror caracteristici tehnice nu respecta standardele de
calitate pe care ar trebui sa le respecte toti producatorii si importatorii de polistiren.

Ca sfat, inainte de a achizitiona un polistiren de calitate, trebuie verificat ca acesta sa posede certificarile
internationale ISO 14025, SR EN 13163 si SR EN 13164, certificari ce sunt inscrise pe ambalaje.

Exista doua tipuri de polistiren clasificate in functie de aplicabilitare:
POLISTIREN EXTRUDAT XPS;
POLISTIREN EXPANDAT EPS.

Polistirenul extrudat asigura o termoizolatie eficienta de la subsol pana la acoperis, acolo unde sunt incarcari
mecanice extreme si grad mare de umiditate. Cu polistirenul extrudat Austrotherm XPS® TOP se obtin rezultate
ideale in cazul termoizolatiilor la peretii de subsol, la socluri, plansee, terase, sub radierul de fundatie, in incaperile
umede etc.
In prezent, cel mai des utilizat material in izolarea constructiilor este polistirenul expandat (EPS). De exemplu,
polistirenul expandat Austrotherm EPS® AF-PLUS asigura un randament termic cu aproximativ 20% mai mare fata
de celelalte sortimente destinate termoizolarii fatadelor, fiind astfel recomandat ca material de baza in alcatuirea
termosistemelor pentru casele pasive si a celor cu consum redus de energie. Acest lucru se datoreaza faptului ca
acest tip de polistiren este grafitat.

Polistirenul grafitat are urmatoarele avantaje: porozitate deschisa, flexibilitate si
elasticitate. In acest fel, el poate fi aplicat pe exteriorul cladirii fara a mai fi nevoie de o
tencuiala in prealabil (poate fi montat direct pe zidarie).

In perioada caniculara, termoizolarea unei locuintei ajuta la pastrarea si mentinerea unei temperaturi scazute in
interiorul spatiului de locuit prin capacitatea crescuta de reflexie a radiatiilor calorice. In timp ce, iarna, se pastreaza
caldura in interiorul incaperilor, facturile de intretinere scazand considerabil si reprezentand un beneficiu important
pentru proprietarii locuintelor. De asemenea, polistirenul poate izola podeaua, dar si tavanul. Acest lucru este foarte
indicat intrucat pierderile de caldura se intalnesc si la trecerile dintre etaje.
Totodata, trebuie retinut faptul ca nu numai un polistiren de calitate este necesar pentru o termoizolare de succes,
ci trebuie sa se tina cont si de etapele de montare ale acestui material pentru evitarea puntilor termice:
Aplicarea corecta a placilor;

Pozitionarea atenta a placilor pe perete;

Alegerea adezivului potrivit,

Un numar suficient de dibluri pentru montarea placilor;

Lipirea polistirenului pe toata suprafata placii,

Prinderea plasei de armare si montarea coltarelor.

nu doar in puncte;

CARE SUNT AVANTAJELE UNEI CASE EFICIENT TERMOIZOLATE ATUNCI
CAND SE ALEGE CORECT POLISTIRENUL?

 Lucrare de durata, garantata 25 de ani, daca sunt indeplinite corect principiile de montaj si produsele corespund
domeniilor de aplicare;

 Economii substantiale de pana la 70% in bugetul cheltuielilor de intretinere, daca sunt utilizate produse recomandate pentru fiecare componenta a unei locuinte;

 Avantajele unui montaj mai facil (polistirenul de calitate superioara este mai usor de aplicat).

O izolatie termica aplicata de la fundatie si pana la acoperis reprezinta imbunatatirea confortului termic al
locuintei, mentinerea unei temperaturi constante astfel incat proprietarul sa se simta confortabil, dar si
reducerea constanta a cheltuielilor de intretinere.

POLISTIRENUL INOVEAZA CONFORTUL LOCUINTEI TALE!
Pentru orice detalii privind alegerea corecta a polistirenului si alte informatii suplimentare, te
rugam nu ezita sa ne contactezi.
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