TECHNICKÝ LIST
Datum vydání: 20. 3. 2018
Revize:
Název výrobku: ThermoPRIM PAN

Popis produktu:
ThermoPRIM POLYS je jedinečným a unikátním výrobkem ve své kategorii. Silikátové pojivo má vynikající
vlastnosti. Je tepelně stabilní do teplot přes 1000oC. Je vysoce paropropustné, má vysoké pH a vytváří
ochranu před plísněmi, houbami apod. Je odolné vůči vodě, a to i slané, odolává i kyselinám i zásadám.
Odolává hlodavcům a jiným škůdcům. Po vytvrdnutí má vlastnosti podobné sklu. Je tvrdé, mechanicky
odolné. Jde o ekologický a zdravotně nezávadný materiál, je to látka anorganického původu.
Plnivo tvoří silikátové kuličky, které jsou velmi lehké a obsahují velké množství vzduchu. Jde tedy o velmi
dobrý tepelný izolant. Tyto kuličky jsou stejně jako pojivo tvrdé, odolné a stálé.
Spojením plniva a pojiva vznikl lehký tepelně izolační materiál, který je protipožární, odolný vůči vodě,
olejům, solím, roztokům a jiným vlivům. Je tvrdý, pevný, samonosný, ekologický a zdravotně nezávadný.

Složení:
Silikátové pojivo, silikátové kuličky, aditiva.

Oblast aplikace:
ThermoPRIM PAN jsou obkladové panely, které slouží k tepelné izolaci velmi žhavých povrchů při teplotách
až 1300 oC. Slouží k izolaci kotlů, pecí, krbů apod. Lze jej použít pro vnější i vnitřní účely i do velmi vlhkého
prostředí.

Specifické vlastnosti:
ThermoPRIM POLYS ve formě desek se používá standartním způsobem podobně jako jiné obkladové
tepelné izolace. Otvory po upevnění desek lze dobře zakrýt směsí ThermoPRIM XL.

Technické údaje:
vzhled:

bílé desky

jemnost zrna (samotného nebo ve směsi):

hrubé

měrná hmotnost:
faktor difúzního odporu:

10 – dle ČSN EN ISO 7783

ekvivalentní difúzní tloušťka:

0,05 m – dle ČSN EN ISO 7783

propustnost pro vodní páru:

406,1 g/(m2.24hod) – dle ČSN EN ISO 7783

napětí při 10% deformaci:

1743 kPa – dle ČSN EN 826:2013

klasifikace reakce na oheň:

A1- nehořlavý materiál – dle ČSN EN 1542
HM 15824, spalné teplo je menší než 2 MJ/kg.

teplota prostředí při aplikaci:

bez omezení

pH:

12 - zásadité

součinitel tepelné vodivosti

0,05 W.m-1.K-1

uvolňování těkavých organických látek (VOC):

Na základě dokumentace pro všechny
komponenty tento výrobek neobsahuje
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min. životnost:

žádné těkavé organické složky a nedochází k
žádnému uvolňování organických látek
dvacet let

tepelná odolnost:

- 40 až +1300 oC

Příprava podkladu:
Podklad by měl být čistý, nemastný, bez prachu a nečistot, rzi, starých nátěrů, odlupujících se částí apod.

Aplikace:
ThermoPRIM PAN jsou pevné lehké samonosné panely. Lze je řezat pilkou, lze je lepit vzájemně nebo
k podkladu vhodnými žáruvzdornými lepidly určenými pro silikátové materiály. Lze je také kotvit pomocí
vrutů nebo jinak připevnit pomocí pletiva či drátu. Panely lze v případě nerovného podkladu zahřát
pomocí plynového hořáku a vytvarovat podle podkladu.

Údržba:
Pokud dojde k povrchovému znečištění, je možné ThermoPRIM PAN omýt.

Čištění nářadí:
Zařízení na řezání a ostatní pomůcky lze po použití umýt čistou vodou s přidáním odmašťovacího
přípravku.

Pracovní oděv:
Při montáži desek ThermoPRIM PAN doporučujeme použít pracovní rukavice, oděv, případně brýle. Při
řezání je nutné použít ochranné brýle a oděv a roušku na ústa, případně obličejovou masku. Pracovní oděv
lze čistit vodou a prát.

Skladování a přeprava:
Desky ThermoPRIM PAN je nutné skladovat na čistém suchém místě.

Skladovatelnost:
Při dodržení podmínek pro bezpečné skladování je doba skladovatelnosti ThermoPRIMu PAN 48 měsíců.

Balení:
Desky jsou baleny ve foliích.
Pozn.: Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné, jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků
a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích. Hodnoty měřených technických
parametrů, uvedené v Technickém listu, odpovídají hodnotám, uváděným v příslušných protokolech.
Výrobce prohlašuje, že některé uvedené vlastnosti jsou převedeny z protokolů pro omítku ThermoPRIM XL.
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