
 

 

FIBRANxps INCLINE 2% 
600 

ОПИСАНИЕ: 

FIBRANxps INCLINE 2%, е топлоизолационна плоча от екструдиран полистирен с гладка повърхност и с наклон 2%, и прави 
оформени “I” профил ръбове. 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 

Топлоизолациoнните плочи FIBRANxps INCLINE 2% се използват за постигане на наклон на плоски повърхности, за да се 
гарантира ефективен дренаж. 
 
Леки топлоизолациoнни плочи: 

• Постигане на проектни наклони за ефективно отводняване, 
• Намаляване на теглото на покрива, 
• Намаляване на височината на монтираните слоеве и допринасяне за топлинната ефективност на плоските повърхности на 

покрива, 
такива като: 

• обърнати плоски покриви 
• плоски покриви 
• тераси 
• балкони и лоджии 

 
Плочите се използват при изграждането на нови сгради и при ремонт на съществуващи. Конструкциите с FIBRANxps INCLINE 2% 
се наричат OPTIMO покриви. 

КАЧЕСТВО: 

Продуктите са тествани съгласно: 

• EN 13164 
• EN 13501-1 
• EN ISO 11925-2: 2002 

В следните нотифицирани лаборатории: 

• ZAG Любляна 
• FIW Мюнхен 
• MPA BAU Хановер 

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА: 

• Продуктите FIBRANxps са произведени с подходящи разпенващи агенти, щадящи околната среда 
• 100% рециклируеми 

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

XPS - EN 13164 - T3 - CS(10\Y)400 - TR400 - DS(TH)5 - DLT(2)5 - WL(T)1,5 - WD(V)3 - FT2 
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Type 0 10 - 20 600 1200 6 4,32 0,01080 0,035 
Type 2,0 A 20 - 32 600 1200 6 4,32 0,01872 0,035 
Type 2,0 B 32 - 44 600 1200 6 4,32 0,02736 0,035 
Type 2,0 C 44 - 56 600 1200 6 4,32 0,03600 0,035 
Type 2,0 D 56 - 68 600 1200 6 4,32 0,04464 0,035 
Type 2,0 E 68 - 80 600 1200 6 4,32 0,05328 0,035 

 
• Реакция на огън: клас E 
• Температурна устойчивост: от -50°C до +75°C 
 

ОБОЗНАЧАВАЩ КОД съгласно EN 13164: 
• XPS - съкращение за ЕКСТРУДИРАН ПОЛИСТИРЕН 
• EN 13164 номер на Европейски стандарт за топлоизолационни продукти от екструдиран полистирен 
• Ti – деклариран клас за граници на дебелина 
• CS(10\Y) - декларирано ниво за якостта на натиск при 10% деформация 
• TRi - декларирано ниво за якост на опън перпендикулярно на повърхностите 
• DS(TH) - декларирана стойност за стабилност на размерите при температура 70°C и влажност 90% 
• DLT(i)5 - декларирано ниво на деформация при натоварване на натиск 40kPa и при температура 70°C 
• WL(T)i - декларирано ниво за продължително водопоглъщане при пълно потапяне 
• WD(V)i - декларирано ниво за водопоглъщане чрез дифузия 
• MUi - число на дифузно съпротивление на водна пара 
• FTi - декларирано ниво за мразоустойчивост 


