Έργο:

Θερμομονωτικός
τσιμεντοειδής
ελαφροβαρής σοβάς - επίχρισμα

Προϊόν:
FeatherPlast PT400

Πλεονεκτήματα:
• Θερμομονωτικός – Εξαιρετικά
χαμηλή θερμική αγωγιμότητα λ
• Ελαφροβαρής
• Ανθεκτικός στις καιρικές συνθήκες
– Δεν ρηγματώνει.
• Αδιάβροχος
• Μεγάλης Διαπνοής
• Εξαιρετικής Πρόσφυσης
• Ηχοαπορροφητικός
• Επιβραδύνει την εξάπλωση της
φωτιάς
• Εξοικονομεί ενέργεια
• Εξαιρετική εργασιμότητα
• Έτοιμος προς μίξη με νερό

FeatherPlast

PT400W
PT400G

Lightweight Thermal Insulating Rendering and Plastering Mortar

Εφαρμογές:

Χρησιμοποιείται σαν βάση ή ως
μεσαία επίστρωση σε επιφάνειες
εσωτερικών και εξωτερικών χώρων
όπως τοίχους, τούβλα, πέτρες,
τσιμεντοσανίδες, γυψοσανίδες κ.α..
Προτείνεται και η χρήση εξωτερικής,
τελικής επίστρωσης σοβά (π.χ. FeatherPlast PA250F ή PA1200D).

Χρωματισμοί:
PT400W Λευκός
PT400G Γκρι

Καθώς μέρος της θερμικής ενέργειας μεταφέρεται διαμέσου των τοίχων και άλλων
επιφανειών, η κατανάλωση μεγάλων ποσών ενέργειας απαιτείται για τον
κλιματισμό το καλοκαίρι και τη θέρμανση το χειμώνα. Το FeatherPlast PT400 είναι
ένα θερμομονωτικό προϊόν για την τοιχοποιία. Είναι ένα θερμομονωτικό ξηρό
κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης, εύκολο στην εφαρμογή, και χρησιμοποιείται ως
σοβάς σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους.
Την δημιουργία του FeatherPlast ενέπνευσε ο πιγκουίνος Gentoo και
συγκεκριμένα οι θερμομονωτικές και αδιαβροχοποιητικές ιδιότητες του
φτερώματός του. Ο πιγκουίνος Gentoo για να προστατευθεί από τις έντονες
θερμοκρασίες διαθέτει στο φτέρωμά του ένα αδιάβροχο στρώμα γεμάτο αέρα
που μπορεί να παρομοιαστεί με ένα αδιάβροχο σφουγγάρι ανοιχτού πορώδους
κυψελοειδούς μορφής. Με αυτόν τον τρόπο μειώνει στο ελάχιστο τις απώλειες
θερμότητας και θερμομονώνει τον εαυτό του. Έτσι και το FeatherPlast PT400
χρησιμοποιεί αδρανή υλικά που αποτελούνται από πολυάριθμα σφαιρίδια
κυψελοειδούς μορφής κλειστού πορώδους γεμάτα αέρα, προσδίδοντάς του έτσι
εξαιρετικές θερμομονωτικές ιδιότητες. Το FeatherPlast PT400 βοηθά στη μείωση
του κόστους των εργατικών και των υλικών ενώ βελτιώνει τη θερμική απόδοση του
κτιρίου μειώνοντας τα έξοδα θέρμανσης/ψύξης.
Σε αντίθεση με τους συμβατικούς θερμομονωτικούς σοβάδες περλίτη και
πολυστυρενίου, το FeatherPlast PT400 συνδυάζει τρία μοναδικά στοιχεία:
Εξαιρετικά χαμηλή θερμική αγωγιμότητα (λ<0,050W/(mK)), βελτιωμένη
μηχανική αντοχή και πλαστικότητα που εμποδίζει την εμφάνιση των ρωγμών,
ακόμα και υπό αντίξοες συνθήκες.

Συσκευασία:
Χαρτόσακοι 15Kg

www.NanoPhos.com

Το FeatherPlast® είναι κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της
NanoPhos ΑΕ,
ΤΘ 519,
Τεχνολογικό & Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου,
Λαύριο 19500
T: 22920 69312 F: 22920 69303
E: info@NanoPhos.com

Τεχνική Περιγραφή

To FeatherPlast PT400 είναι βασισμένο σε ένα καινοτόμο θερμομονωτικό υλικό: Ένα
ανόργανο κοκκώδες μονωτικό υλικό υπό την μορφή ελαφροβαρών σφαιριδίων με κλειστό
κυψελοειδές πορώδες. Σε αντίθεση με τα υαλοσφαιρίδια, το κοκκώδες υλικό διαθέτει
κλειστή κυψελοειδή δομή που επιτρέπει τέλεια συνοχή με την τσιμεντοειδή μήτρα και
καλύτερες μηχανικές αντοχές. Από την άλλη, η συνεκτική, κλειστή δομή αποτρέπει την
επαφή με το νερό, την εφυδάτωση και, συνεπώς, την απώλεια των θερμομονωτικών
ιδιοτήτων. Σε αντίθεση με τις φόρμουλες με περλίτη, η απορρόφηση νερού κρατείται στο
ελάχιστο. Ο έξυπνος σχεδιασμός του FeatherPlast PT400 ολοκληρώνεται από την μείωση
της ποσότητας του τσιμέντου έτσι ώστε να μειωθεί περαιτέρω η θερμική αγωγιμότητα. Οι
μηχανικές ιδιότητες του προϊόντος επιτυγχάνονται με τη χρήση εξελιγμένων πρώτων
υλών, όπως είναι οι νανο-ίνες κυτταρίνης.

Τι είναι η νανοτεχνολογία;

Εικόνα των θερμομονωτικών αδρανών
υλικών του FeatherPlast PT400
από Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Σάρωσης.

Η νανοτεχνολογία είναι ο επιστημονικός
κλάδος που έχει σαν σκοπό να δημιουργήσει
σωματίδια ύλης τα οποία είναι πολύ μικρά σε
μέγεθος – συνήθως 100 νανόμετρα ή
μικρότερα. Ένα νανόμετρο (nm) είναι ένα
δισεκα- τομμυριοστό του μέτρου (10-9 m). Η
σχέση μέτρου και νανόμετρου αναλογεί στη
σχέση της γης με ένα μήλο! Όταν ένα κοινό
υλικό μικραίνει σε επίπεδο νανοκλίμακας
τότε παρουσιάζει πρωτότυπες και μοναδικές
ιδιότητες, σε σχέση με τα μόρια ή τα
ευμεγέθη, κλασσικά υλικά όπως τα
γνωρίζουμε.

Σύγκριση απόδοσης του σοβά FeatherPlast PT400
με περλιτοειδή αντίστοιχο

Δοκιμές & Πιστοποιήσεις
Θερμική Αγωγιμότητα (ISO EN 1745:2012): λ10=0.048±0.004
W/(mK)
Μηχανική Αντοχή (ISO EN 1015-11:2007): Αντοχή σε
συμπίεση: 4,8 N/mm2 @28 ημέρες - Κατηγορία CS II,
Αντοχή σε κάμψη: 1,6 N/mm2 @28 ημέρες
Πρόσφυση (ISO EN 1015- 12:2015): >1,2 Ν/mm2 – FPB
Υδαταπορρόφηση (ISO EN 1015-18:2003): 0,1 kg/
(m2.min0.5)-Κατηγορία W2
Συντελεστής ατμοπερατότητας (ISO EN 1015-19:2005): μ11
Αντίδραση στη φωτιά (ISO EN 13501-1:2007): Κλάση Α2-s1,
d0

NanoPhos εν περιλήψει...

NanoPhos SA
Τ.Θ. 519, Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο
Λαυρίου, Λαύριο 19500, Αττική, Ελλάδα.
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Στη NanoPhos ΑΕ αναπτύσουμε μοναδικές
εφαρμογές με όχημα τη νανοτεχνολογία και
με σκοπό να εφαρμοστούν στην
καθημερινότητα χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις
από τον τελικό χρήστη, γνώσεις ή υψηλό
κόστος! Η NanoPhos διακρίθηκε από τον
Μπιλ Γκέιτς για την καινοτομία των
προϊόντων της και έλαβε το 1ο βραβείο
καινοτομίας και βιωσιμότητας στην διεθνή
έκθεση 100% Detail του Λονδίνου. Τα
προϊόντα
SurfaPore
ThermoDry
και
SurfaShield C βραβεύθηκαν αντίστοιχα στην
World Expo 2010 της Σανγκάης και την Διεθνή
Έκθεση Οικοδομικών Υλικών BIG5 του
Ντουμπάι με το διεθνές βραβείο GAIA. Η
NanoPhos AE ανακυρήχθηκε Εθνικός
Πρωταθλητής Καινοτομίας 2015/2016 από
τα
European
Business
Awards.
Αναπτύσσουμε ενεργά το διεθνές εμπορικό
της δίκτυο και τα προϊόντα της μπορείτε να
βρείτε στη Μ.Βρετανία, Νορβηγία, Σουηδία,
Δανία, Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία,
Ρουμανία, Κύπρο, Αίγυπτο, Σουδάν,
Σαουδική Αραβία, Μπαχρέιν, ΗΑΕ, Κατάρ,
Ομάν, Ιράν, Ινδία, Νέα Ζηλανδία, Κίνα,
Ιαπωνία, Μεξικό, Γουατεμάλα, Ταϊλάνδη,
Μαλαισία, Ινδονησία και Σιγκαπούρη.

ΕΝ 998-1
FeatherPlast PT400
Ελαβροβαρές θερμομονωτικό κονίαμα για
χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς
χώρους.
Αντίδραση στη φωτιά: Κλάση Α2-s1, d0
Πρόσφυση: >1,2 Ν/mm2 – FPB
Υδαταπορρόφηση: W2
Συντελεστής ατμοπερατότητας: μ11
Θερμική Αγωγιμότητα: λ10, dry=0,048±0,004 W/(mK)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ. Για αποφυγή τυχόν ασυμβατότητας των προϊόντων της NanoPhos AE με ευαίσθητες ή ιδιαίτερης σύστασης επιφάνειες προτείνεται,
πριν την τελική εφαρμογή, η δοκιμαστική χρήση του προϊόντος σε μικρό τμήμα της επιφάνειας. Η NanoPhos AE δεν ευθύνεται για μη συμβατή χρήση των
προϊόντων της, καθώς επίσης και για τις τυχαίες ή εσκεμμένες ζημιές που μπορεί να προκύψουν από τη μη συμβατή χρήση αυτών. Τα προϊόντα της
NanoPhos ΑΕ δεν απευθύνονται, δεν χρησιμοποιούνται και δεν έχουν δοκιμαστεί για ιατρική ή φαρμακευτική χρήση σε ανθρώπους ή ζώα.
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Προετοιμασία Υποστρώματος: Η επιφάνεια του υπόστρωματος πρέπει να είναι καθαρή από σκόνες, λιπαρές ουσίες, μούχλα,
σκουριά και σαθρά υπολλείματα. Η επιφάνεια πρέπει να νοτίζεται καλά με νερό πριν την εφαρμογή του FeatherPlast PT400. Να
αποφεύγεται η εφαρμογή του σοβά σε μη πορώδης επιφάνειες (π.χ. γυαλισμένος γρανίτης) ή λείες επιφάνειες (π.χ. βαμμένος
τοίχος) χωρίς την χρήση κατάλληλου διχτυού για πρόσφυση και αφού έχει τριφτεί η επιφάνεια ανά 10 cm με γυαλόχαρτο.
Προετοιμασία Υλικού: Το FeatherPlast PT400 μπορεί να αναμιχθεί είτε σε μπετονιέρα είτε δια χειρός με αναδευτήρα σοβά ή
μυστρί, χρησιμοποιώντας ελαφριάς ανάμιξης δύναμη. Αδειάστε το ένα τέταρτο από την συνολική απαιτούμενη ποσότητα νερού
σε ένα δοχείο, στο ίδιο δοχείο προσθέστε σιγά σιγά ολόκληρο το περιεχομένου του σακιού, συμπληρώστε με την μισή από την
συνολική απαιτούμενη ποσότητα νερού και ξεκινήστε την ανάδευση. Συνεχίστε προσθέτωντας σιγά σιγά την εναπομείνουσα
ποσότητα νερού έως ότου επιτευχθεί η επιθυμητή συνοχή και εργασιμότητα του υλικού. Προσοχή το υλικό να μην είναι πολύ
υδαρές γιατί θα χάσει τις ιδιότητές του. Βεβαιωθείτε ότι έχει επιτευχθεί καλή ανάμιξη και δεν υπάρχουν συσσωματώματα του
κονιάματος που δεν έχουν αναμιχθεί. Εφαρμογή: Ο σοβάς εφαρμόζεται με το χέρι ή χρησιμοποιώντας αντλία σοβατίσματος για
ελαφροβαρή υλικά. Απλώνεται ομοιόμορφα στην επιφάνεια εφαρμογής με τη βοήθεια ίσιας μεταλλικής σπάτουλας ή μυστριού
και αφού έχει τραβήξει καλά λειένεται η επιφάνεια χρησιμοποιώντας σπογγώδη τριβεία. Για την επίτευξη του επιθυμητού
πάχους της επίστρωσης του σοβά μπορούν να χρησιμοποιηθούν βοηθητικοί οδηγοί φτιαγμένοι από ξύλο, από μέταλλο είτε από
το ίδιο το υλικό του σοβά. Απλώστε την επόμενη στρώση σοβά εφόσον η προηγούμενη έχει τραβήξει για τουλάχιστον 24 ώρες.
Το πάχος της κάθε στρώσης δεν πρέπει να ξεπερνάει το 1,5 cm. Νοτίστε με νερό την επιφάνεια της κάθε στρώσης πριν από την
εφαρμογή της επόμενης. Για συνολικό πάχος μεγαλύτερο των 4cm xρησιμοποιήστε το κατάλληλο πλέγμα σοβατίσματος. Ο
χρόνος τραβήγματος εξαρτάται από την απορροφητικότητα του υποστρώματος, τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και την
ποσότητα νερού του μίγματος. Αν ο σοβάς έχει αφεθεί στο δοχείο για πολλή ώρα χωρίς να χρησιμοποιηθεί και έχει ελαφρά πήξει
τότε προσθέστε λίγο νερό και ανακατέψτε καλά. Καθαρισμός εργαλείων: Όλα τα εργαλεία και ο εξοπλισμός αμέσως μετά την
χρήση πρέπει να ξεπλένονται με νερό. Στέγνωμα: Τρεις (3) μέρες υπό συνήθεις συνθήκες και καλά αεριζόμενους χώρους
(εξαρτάται από τον καιρό και από το πάχος της εφαρμογής). Προστατέψτε την επιφάνεια κατά το στέγνωμα από ακραίες καιρικές
συνθήκες όπως παγωνιά, βροχή, άμεση έκθεση στον ήλιο και απότομες θερμοκρασιακές αλλαγές. Κατανάλωση: Εκτιμώμενη
κατανάλωση ξηρού κονιάματος 4.5 kg/m2 ανά 10 mm πάχους στρώσης. Χαρακτηριστικά: Λευκό ή γκρι ξηρό κονίαμα.
Κοκκομετρία: έως 2 mm. Φαινόμενη πυκνότητα συσκευασίας: 0,60Kg.L-1 (PT400W), Νερό ανάμιξης: ~ 0.8 L/kg, Χρόνος
εργασιμότητας: 3 ώρες @ 20oC. Θερμοκρασία Εφαρμογής: 5oC – 35oC. Safety: Κίνδυνος. Προκαλεί σοβαρά ερεθισμό του
δέρματος και σοβαρές οφθαλμικές βλάβες. Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. Μπορεί να προκαλέσει
αλλεργική δερματική αντίδραση. Πλύνετε σχολαστικά με νερό και σαπούνι μετά το χειρισμό. Τα μολυσμένα ενδύματα
εργασίας δεν πρέπει να βγαίνουν από το χώρο εργασίας. Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα
ατομικής προστασίας για τα μάτια / το πρόσωπο. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: μεταφέρατε το άτομο στον καθαρό αέρα και
αφήστε το να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ:
210-7793777 / γιατρό. Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Ο περιέκτης διατηρείται ερμητικά κλειστός. Περιέχει τσιμέντο
Portland. Χρόνος ζωής και αποθήκευση: 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής αποθηκευμένο στην αρχική κλειστή
συσκευασία σε ξηρό και καλά αεριζόμενο μέρος χωρίς υγρασία και παγωνιά και σε θερμοκρασία πάνω από 5οC.

Η NanoPhos ΑΕ έχει εγκριθεί από το Lloyd’s Register
Quality Assurance σύμφωνα με τα πρότυπα Συστήματα
Διαχείρισης Ποιότητας EN ISO 9001:2008, Υγείας και
Ασφάλειας στην Εργασία OHSAS 18001:2007 και
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης EN ISO 14001:2004 για την
ανάπτυξη, παραγωγή κι εμπορία δομικών και ναυτιλιακών
προϊόντων νανοτεχνολογίας, χρωμάτων και χημικών
προϊόντων καθαρισμού και προστασίας επιφανειών.

