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INTELAN
akustický a protipožární nástřik
INTELAN je nástřik ekologické izolační hmoty v souvislé vrstvě 20 – 50 mm
na veškeré zamýšlené podklady (stropy, stěny, traverzy, nosníky, OSB desky
...cokoliv) ve výrobních nebo jiných halách, sportovních objektech, prostor
pro volný čas (restaurace, bowlingová centra apod.).
INTELAN - protipožární nástřik konstrukcí
u ochrání vaši halu před rychlou destrukcí požárem
u prodlouží čas na záchranu osob a majetku
u u ocelových hal oddálí moment zhroucení ocelových konstrukcí ověřeno praxí
Technické vlastnosti INTELANu
Třída reakce na oheň
Výsledky zkoušek
odkapávání hmot
z podhledů stropů a střech
Šíření plamene po povrchu

B – s1
k odkapávání a odpadávání
hořících hmot NEDOCHÁZÍ
k odkapávání a odpadávání
nehořících hmot NEDOCHÁZÍ
0,00 mm/min.

INTELAN - akustická izolace stropů a stěn
u zásadním způsobem sníží hladinu hluku ve výrobní hale - téměř
na úroveň hladiny zdroje hluku
u ve vrstvě 30 - 40 mm vykazuje pohltivost zvuku na odraz 99%
u zásadně sníží prostup hluku mimo budovu skrz nosné konstrukce
Reference - diskotéka Babylon Liberec, letiště Ruzyně,
FENESTRA WIEDEN s.r.o., AKR Liberec, atd.
u po aplikaci již žádné problémy s hygienickými limity hladiny hluku
INTELAN - nástřik proti kondenzaci vody ocelových hal
u nástřik INTELAN již ve vrstvě 20 mm zajistí likvidaci rosného bodu
u zabraňuje kapání zkondenzované vody ze stropu na materiál
nebo na pracovníky ve výrobní či skladové hale
u zabraňuje korozi ocelových konstrukcí a tím se prodlužuje životnost
výrobní haly
INTELAN - tepelně izolační nástřik stropů a stěn
u 50 mm nástřik zvýší tepelný odpor vašeho stropu o 1,28 m2K∙W-1
Realizace je možná po celý rok, dle podmínek v objektu.
Přijedeme, vyhodnotíme optimální variantu a předložíme cenovou nabídku.

Nenechte si
problémy přerůst
přes hlavu...

Výroba izolačních hmot a jejich aplikace:
ENROLL CZ spol. s r.o., Nová Ves 190, 463 31 Chrastava

Telefon: +420 482 720 511

e-mail: info@enroll.cz, www.enroll.cz

