zdravotně nezávadné
lehké izolační desky

zdravotně nezávadné
konstrukční izolační
desky

Ekologické
Lehce
opracovatelné
Recyklovatelné
Přírodní
Nehořlavé
Izolační
Bezprašné
Zdravotně
nezávadné
Trvanlivé
Bez azbestu
Testováno
a certifikováno

NOVÁ GENERACE

STAVEBNÍCH A IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ

1000 x 610 mm

800 x 600 mm

Parametry

Vlastnosti

•Základní formáty Grenalight®: 1000 x 610 mm, 800 x 600 mm
•Základní materiál: vermikulit, anorganické pojivo
•Způsob obrábění: běžné dřevoobráběcí nástroje
•Tloušťky: 30, 40, 50 mm
•Objemová hmotnost: 350 kg/m3
•Tolerance tloušťky: ±1 mm
•Tolerance formátu: ±5 mm
•Klasifikační teplota Grenalight®: 950 °C
•Tepelná vodivost při 200 °C: 0,12 W/mK
•Drážky v ploše desky po 50 mm pro snadnější měření při dělení desky

Grenalight® je nekonstrukční deska určená pro co nejkvalitnější
izolaci krbů, kamen, sporáků a jiných topidel. Není určena pro
stavbu druhých plášťů krbů. Deska Grenalight® byla vyvinuta
na základě požadavku zákazníků - kamnářů, kteří hledali
alternativu k zavedeným produktům na trhu.
Deska Grenalight® je velmi lehká (obj. hm. 350 kg/m3),
a současně pevná. Vyrábí se 100% z přírodních materiálů. Tyto
desky jsou zdravotně nezávadné a neobsahují azbest, skleněná
a minerální vlákna ani organické látky. Při řezání vzniká
minimum prachu, má výborné izolační vlastnosti a je
samozřejmě zcela nehořlavá. Ani při zahřátí na vysokou
teplotu nevznikají žádné výpary.
Desky doporučujeme kombinovat s deskami Grenaisol®.
Desky Grenalight® se mohou používat pouze v případě nenosných a nekonstrukčních částí obestaveb. Zajistíte tím
kvalitnější, zdravější a technologicky méně náročnou stavbu.
Šetříte svůj čas.
Zpracování je možné běžnými dřevoobráběcími nástroji.
Lepte výhradně lepidlem Grena®Klebepaste.

univerzální lepidlo

lehká izolační deska

Použití
Izolace stěn od zdrojů tepla
Izolace dvojitého stropu krbové obestavby
Izolace stropu pod podhledem či stropem místnosti
Podkladová izolační vrstva pro pečící plochy a pece všeobecně
Izolace topenišť - druhotná izolace (za žáruvzdornou desku např. Grenamat®AS nebo šamot)
Izolace nik uvnitř krbů a kamen
Izolace komínů a komínových prostupů
Stavba provětrávaných izolačních stěn
u akumulačních staveb
Výplň kachlí na tepelně namáhaných místech
(např. kachle nad topeništěm, nebo nad dvířky topidla)
Přepážky a rozvody tepla v topidlech či hypokaustech

izolační konstrukční
deska

100%
zdravotně
nezávadné

Grena®klebepaste
Anorganické univerzální lepidlo pro vysoké teploty až do 1200 °C,
které neuvolňuje žádné výpary ani při těchto vysokých teplotách.
Lepidlo je určeno pro přímý kontakt s ohněm
(pro desky Grenamat®AS). Vodou ředitelné.

1000 x 610 mm

800 x 600 mm

Parametry

Vlastnosti

•Základní formáty Grenaisol®: 1000 x 610 mm, 800 x 600 mm
•Základní materiál: vermikulit, anorganické pojivo
•Způsob obrábění: běžné dřevoobráběcí nástroje
•Tloušťky: 30, 40, 50 mm
•Objemová hmotnost: 430 kg/m3
•Tolerance tloušťky: ±1 mm
•Tolerance formátu: ±5 mm
•Klasifikační teplota Grenaisol®: 950 °C
•Tepelná vodivost při 200 °C: 0,15 W/mK
•Drážky pro zvýšení plochy desky pro lepší přilnavost lepidla
při lepení

Grenaisol® je deska primárně určená pro stavbu a izolaci krbů
a jiných topidel. Izolační desky jsou vyrobeny z exfoliovaného

vermikulitu a speciálního anorganického pojiva, které zajišťuje
vysokou odolnost vůči tepelnému šoku a teplotám do
1250°C. Tyto desky jsou zdravotně nezávadné a neobsahují
azbest, skleněná a minerální vlákna ani organické látky. Mají
dostatečnou pevnost a mechanickou stabilitu, vysokou
trvanlivost, vysoký elektrický odpor a nízkou tepelnou vodivost.
Desky Grenaisol® jsou velmi stabilní a neuvolňují žádné výpary ani
při vysokých teplotách.
Desky Grenaisol® lze použít jako konstrukční materiál pro
snadnou obestavbu krbu nebo izolaci komor kachlových či
akumulačních kamen, a to vše v jednom! Objemová hmot-

nost desky Grenaisol® je 430 kg/m3.

Použití
Stavební a konstrukční prvek
ke stavbě krbového pláště bez jakýchkoli dalších
pomocných konstrukčních prvků

izolační konstrukční
deska

Izolace před zdrojem sálavého tepla

lehká izolační deska

Deska Grenaisol® je dostatečně pevná, aby zabezpečila
tuhost krbového pláště, a zároveň vyniká výbornými
tepelně izolačními vlastnostmi při poměrně malé tloušťce
(30, 40, 50 mm).

revizní dvířka

univerzální lepidlo
izolační konstrukční
deska
povrchová úprava
desek

Lehce

opracovatelné

•Drážkování

•Vrtání

•Sponkování

•Šroubování

•Frézování tvarů

•Frézování

•Řezání

Proč používat materiály Grenalight® a Grenaisol®?
- Jednoduché a hospodárné řešení
- Minimální nároky na prostor - tenké desky
s dobrými izolačními vlastnostmi
- Při práci s tímto materiálem nevzniká žádný prach
- Desky se vyrábí pouze z přírodních materiálů

150 °C →
300 °C →
500 °C →

Tloušťka
30 mm

40 mm

50 mm

36 °C 39 °C
56 °C 62 °C
75 °C 90 °C

30 °C 35 °C
49 °C 56 °C
68 °C 79 °C

29 °C 32 °C
44 °C 51 °C
56 °C 71 °C

a práci: 1000 x 610 mm nebo 800 x 600 mm
- Jednoduché obrábění běžnými dřevoobráběcími
nástroji
- Snadné a rychlé spojování pomocí lepidla, šroubů či
spon
- Dlouhodobá stabilita

300 °C
150 °C

90 °C
75 °C

- Neobsahují azbest

62 °C
56 °C

- Certifikace CE

Připravil: Jan Kloubec

500 °C

39 °C
36 °C

Platnost od 1. února 2016.

30 mm
500 °C

79 °C
68 °C

300 °C

56 °C
49 °C

150 °C

35 °C
30 °C
40 mm
PRAHA

500 °C

71 °C
56 °C

300 °C

51 °C
44 °C

150 °C

32 °C
29 °C
50 mm

130 km
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Schválil: Ing. Petr Novotný

Vstupní teplota

- Velké i menší formáty vhodné pro snadnou manipulaci

Grafický návrh: Ing. Aleš Obkráčil

Porovnání prostupu tepla deskami Grenalight® a Grenaisol®

