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Universal 270 0,048 200 30 doklad o statice k dispozici záklopy střech, odvětrávané fasády lepší fázový posun

Universal dry 180 0,043/0,045* 150 20 * platí pro tloušťku 35 mm záklopy střech, odvětrávané fasády, lepší ozolace

Special 240 0,046 100 10 nadkrokevní izolace, rekonstrukce střech shora

Special dry 140 0,041 100 10 nadkrokevní izolace, rekonstrukce střech shora, výborná izolace 

Therm 160 0,039 50 ≥ 2,5 univerzální izolace pro střechy a fasády vždy s difúzní folií

Therm dry 110 0,037 50 ≥ 5 univerzální izolace pro střechy a fasády vždy s difúzní folií, lehká

Flex 50 0,038 --- --- univerzální měkká izolace do dutin stěn a střech

Zell 32-45* 0,038 --- --- * podle typu konstrukce foukaná izolace do všech typů dutin 

Internal 160 0,039 40 --- izolace pro vnitřní zateplení

Install 140 0,041 ≥ 100 ≥ 10 deska vhodná pro istalace, do podlahového topení pro podlahy 

Isorel (standard) 230 0,07 ≥ 100 --- λ dle ČSN EN 12524 tab.2 pro podlahy

Phaltex (dříve standard bitum) 230 0,05 --- --- λD dle ČSN EN 13968 tab.11 do podlah, dilatačních spár, podl asfaltové podlahy a mokrý proces

Base (dříve Isorel) 250 0,048 150 ≥ 10 do podlah s vyšší výškou, zejména pro suché podlahové systémy

Roof (dříve Isorel plus) 200 0,042 70 ≥ 7,5 pro ploché střechy 

Top 140 0,041 70 ≥ 10 pochozí izolace půd

Floor 160 0,039 40 ≥ 2,5 systém pro podlahové palubky

Underfloor 250 0,07 --- --- pod laminátové podlahy 

Protect H 265 0,048 180 --- doklad o statice k dispozici fasádní deska pro omítání, ztužující funkce pro dřevostavby

Protect M 230 0,046 100 --- fasádní deska se silnější tloušťkou

Protect L 190 0,042 50 --- velkoformátová fasádní deska pro omítání vhodná elementaci

Protect dry M 140 0,041 100 20 fasádní deska i ve velkém formátu, tl. do 100 mm

Protect dry L 110 0,037 50 10 velkoformátové desky od tl.100 do 240 mm pro elementaci


