
NOBASIL MPE
Certifikácia
MW-EN 13162-T5-DS(TH)-WS-WL(P)-AF5
EC certifikát zhody Reg.-Nr.: K1-0751-CPD-146.0-01-02/08

Opis
Doska NOBASIL MPE sa vyrába z èadièových vlákien, ktoré sú spájané živicou. Je v celom 
priereze hydrofobizovaná.

Použitie 
Doska NOBASIL MPE je urèená na tepelnú, zvukovú a protipožiarnu izoláciu stavebných konštruk-
cií, v ktorých izolácia nie je namáhaná tlakom, napr. izolácia šikmých striech a iných konštrukcií 
bez statického zaśaženia. Nie je urèená do prostredia s otrasmi a chvením. 

Výhody
 má nízky súèinite¾ tepelnej vodivosti – vynikajúce izolaèné vlastnosti

 je nehor¾avá – zvyšuje pasívnu bezpeènosś stavby

 má akustické vlastnosti – absorbuje dopadajúcu zvukovú energiu 

 má nízku hodnotu faktora difúzneho odporu – prievzdušnosś

 pri správnej aplikácii si trvale zachováva izolaèné vlastnosti

 je odolná voèi mikroorganizmom, hlodavcom

 je chemicky neutrálna – nereaguje s okolitými materiálmi

 pri zmene teploty je objemovo a tvarovo stabilná 

 je ¾ahko spracovate¾ná na potrebný rozmer a tvar

 je nenasiakavá – hydrofobizácia v celom priereze

Zásady
 poèas dopravy, skladovania a montáže musí byś chránená pred poveternostnými vplyvmi

www.knaufinsulation.sk

NOBASIL FRE
NOBASIL FRK
MW-EN 13162-T5-DS(TH)-TR1-WS-WL(P)-MU1,3-AF7
EC certifikát zhody Reg.-Nr.: K1-0751-CPD-146.0-01-01/07

FRE

FRK

Opis
Dosky NOBASIL FRE a NOBASIL FRK sa vyrábajú z čadičových vlákien, ktoré sú spájané živi-
cou. Sú v celom priereze hydrofobizované.

Použitie
Doska NOBASIL FRE je určená na tepelnú, zvukovú a protipožiarnu izoláciu do montovaných od-
vetraných fasádnych systémov z exteriérovej strany i ako výplň do ľahkých panelových stien. 
Doska NOBASIL FRK s NGR je povrchovo upravená nízkogramážnou sklenenou rohožou NGR,
ktorá je ochranným prvkom na náveternej strane dosky a vylučuje akúkoľvek možnosť vyprašova-
nie vlákna vplyvom prúdenia vzduchu vo vzduchovej medzere systému.

Dosky NOBASIL FRE A NOBASIL FRK
� majú nízky súčiniteľ tepelnej vodivosti – vynikajúce izolačné vlastnosti
� sú nehorľavé – zvyšujú pasívnu bezpečnosť konštrukcie
� majú akustické vlastnosti- absorbujú dopadajúcu zvukovú energiu
� majú nízku hodnotu faktora difúzneho odporu- prievzdušnosť
� sú biologicky stabilizované – pri správnej aplikácii si trvale zachovávajú izolačné vlastnosti
� sú odolné voči mikroorganizmom, hlodavcom
� sú chemicky neutrálne – nereagujú s okolitými materiálmi
� pri zmene teploty sú objemovo a tvarovo stabilné
� sú ľahko spracovateľné na potrebný rozmer a tvar
� sú nenasiakavé – hydrofobizované v celom priereze
� počas dopravy, skladovania a montáže musia byť chránené pred poveternostnými vplyvmi

doska z minerálnej vlny
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MPE

Opis
Doska NOBASIL MPE sa vyrába z čadičových vlákien, ktoré sú spájané živicou. Je v celom prie-
reze hydrofobizovaná.

Použitie 
Doska NOBASIL MPE je určená na tepelnú, zvukovú a protipožiarnu izoláciu stavebných kon-
štrukcií a priemyselných zariadení, v ktorých izolácia nie je namáhaná tlakom, napr. izolácia
šikmých striech, stropov a iných konštrukcií bez statického zaťaženia. Nie je určená do prostredia 
s otrasmi a chvením. Je možné použiť ju ako izoláciu do roštových podláh.

Doska NOBASIL MPE
� má nízky súčiniteľ tepelnej vodivosti – vynikajúce izolačné vlastnosti
� je nehorľavá – zvyšuje pasívnu bezpečnosť stavby
� má akustické vlastnosti – absorbuje dopadajúcu zvukovú energiu 
� má nízku hodnotu faktora difúzneho odporu - prievzdušnosť
� je biologicky stabilizovaná – pri správnej aplikácii si trvale zachováva izolačné vlastnosti
� je odolná voči mikroorganizmom, hlodavcom
� je chemicky neutrálna – nereaguje s okolitými materiálmi
� pri zmene teploty je objemovo a tvarovo stabilná 
� je ľahko spracovateľná na potrebný rozmer a tvar
� je nenasiakavá – hydrofobizácia v celom priereze
� môže byť povrchovo upravená kašírovaním nízkogramážnou rohožou, Al fóliou
� počas dopravy, skladovania a montáže musí byť chránená pred poveternostnými vplyvmi

NOBASIL MPE
MW-EN 13162-T5-DS(TH)-WS-WL(P)-AF5
EC certifikát zhody Reg.-Nr.: K1-0751-CPD-146.0-01-01/07
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NOBASIL MPEizolácia šikmých striech a vnútorných konštrukcií

Rozmery výrobku

Hrúbka Šírka Dåžka

30 - 200 mm 600 mm 1000 mm

Ïalšie rozmery
 (Neštandardné rozmery je možné dohodnúś s výrobcom.)

Knauf Insulation, s.r.o., Železnièný rad 24, 968 14 Nová Baòa, 
tel.: +421/45/68 33 111 (110), fax: +421/45/68 33 501, 
www.knaufinsulation.sk

Mechanické a fyzikálne vlastnosti

Vlastnosti merná jednotka hodnota Norma EN

súèinite¾ tepelnej vodivosti λD W.m-1.K-1 0,037 12667

trieda hrúbky mm T5 13162

trieda reakcie na oheò - A1 13501-1

krátkodobá nasiakavosś kg/m2 max. 1 1609

dlhodobá nasiakavosś kg/m2 max. 3 12087

odpor pri toku vzduchu kNs/m2 5 29053

Balenie
  Príslušné množstvá dosiek sa ukladajú do tvaru balíka, ktorý sa oba¾uje zmršśovacou PE fóliou. Iný spôsob 

balenia je možné dohodnúś s výrobcom.

JA
G

A
 0

9/
08


