zdravotně nezávadné
konstrukční izolační
desky

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

NOVÁ
GENERACE

KONSTRUKČNÍCH
A IZOLAČNÍCH
MATERIÁLŮ
PRO KRBOVÉ
OBESTAVBY

zdravotně nezávadné
sálavé konstrukční desky

zdravotně nezávadné
lehké izolační desky

zdravotně nezávadné
konstrukční izolační
desky

430

zdravotně nezávadné
lehké izolační desky

zdravotně nezávadné
sálavé konstrukční desky

750

kg/m3

350

kg/m3

kg/m3

Vermikulitové stavebně izolační desky
Společnost GRENA, a.s. má dlouholeté zkušenosti se zpracováním vermikulitu a zaměřuje se na výrobu 100% zdravotně nezávadných
stavebně izolačních desek pro obor kamnářství. Vermikulitové desky mají jedinečné vlastnosti, výsledkem jejichž využití je technologicky
dokonalejší řešení, a proto je právem nazýváme „novou generací“ konstrukčních a izolačních materiálů.
Desky jsou vyrobeny z exfoliovaného vermikulitu a speciálního anorganického pojiva, které zajištuje vysokou odolnost vůči tepelnému
šoku a teplotám až do 1250 °C. Vermikulitové desky jsou pro naše zdraví zcela neškodné, neobsahují azbest, skleněná ani jiná minerální
vlákna. Mají dostatečnou pevnost a mechanickou stabilitu, vysokou trvanlivost, neuvolňují žádné výpary ani při vysokých teplotách.

Drážkování

Vrtání

Frézování

Tvarové
frézování

Řezání

Ruční
řezání

Šroubování,
sponkování

Opracovatelné
běžnými
dřevoobráběcími
nástroji

Moderní výrobní technologie umožňuje společnosti GRENA, a.s. vyrábět desky i s nízkou
objemovou hmotností při zachování výborných izolačních a pevnostních parametrů.
Nabízíme ucelený, praxí ověřený systém pro krbové obestavby včetně potřebných dokončovacích
materiálů značky SILATERM.

Výhody vermikulitových desek při stavbě krbu:
tenké desky - nízká hmotnost - velká pevnost
výborné izolační schopnosti
odolné teplotním šokům
mechanicky stabilní
zcela nehořlavé
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dlouhá trvanlivost
jednoduché obrábění
pohodlná manipulace
neuvolňují se žádné výpary
bez obsahu škodlivin
není nutná nosná konstrukce

100%

zdravotně
nezávadné

100%

anorganické
Bez azbestu

Parametry
Základní formát GRENAISOL®:
600 x 800 mm, 610 x 1000 mm

zdravotně nezávadné
konstrukční izolační
desky

Tloušťky: 30, 40, 50 mm
Objemová hmotnost: 430 kg/m3
Tolerance tloušťky: ±1 mm
Tolerance formátu: ±5 mm
Klasifikační teplota : 950 °C

600 x 800 mm

610 x 1000 mm

Konstrukční
izolační
deska

Arcus: 40 x 90 x 600 mm
(min. rádius 175 mm)

lehká izolační deska
univerzální lepidlo

konstrukční
izolační
deska

izolační konstrukční
dílec se zámkem
pro zaoblené tvary

Vlastnosti

Použití

Konstrukční izolační prvek ke stavbě krbového pláště bez
jakýchkoli dalších pomocných konstrukčních prvků.
Deska GRENAISOL® je poměrně lehká a zároveň dostatečně
pevná.
Vyrábí se 100% z přírodních materiálů, a proto je zdravotně
nezávadná. Při řezání vzniká minimum prachu.
Má výborné izolační vlastnosti a samozřejmě je zcela
nehořlavá. Ani při zahřátí na vysokou teplotu nevznikají žádné
výpary.
Desku je možné kombinovat s deskami GRENATHERM®
a
GRENALIGHT®,
zpracování
je
možné
běžnými
dřevoobráběcími nástroji.

Deska GRENAISOL® je i přes svou nízkou váhu dostatečně pevná,
aby zabezpečila potřebnou tuhost krbového pláště. Není tedy
nutné používat jakékoliv další nosné prvky. Uvnitř krbového pláště
dosahují teploty až 350 °C a GRENAISOL® zajistí potřebnou izolaci.
S deskou GRENAISOL® je možné snadno postavit tenkou a lehkou
krbovou obestavbu, a to i zaobleného tvaru.
Díky drážkám na povrchu desek GRENAISOL® na ně jednoduše
nanesete tenkostěnné omítky SILATERM®, které je možné natírat
a obkládat keramickým obkladem.
Lepte výhradně lepidlem GRENA®KLEBEPASTE.

Konstrukce
a izolace
v jednom

Parametry
Základní formát GRENATHERM®: 600 x 1200 mm

zdravotně nezávadné
sálavé konstrukční desky

Tloušťka: 25 mm
Objemová hmotnost: 750 kg/m3
Tolerance tloušťky: ±0,3 mm
Tolerance formátu: ±1 mm
Tolerance objemové hmotnosti: ±10 %
Klasifikační teplota: 950 °C
Tepelná vodivost při 200 °C: 0,321 W/mK
Tepelná kapacita: 0,95 kJ/kgK

600 x 1200 mm

Sálavá
konstrukční
deska

univerzální lepidlo
lehká izolační deska

sálavá konstrukční
deska

revizní dvířka

Vlastnosti
Deska GRENATHERM® byla vyvinuta jako alternativa ke konvenčním a akumulačním obestavbám. Výhodou desky GRENATHERM® je
jednodušší a rychlejší přenos tepla do prostoru a to v celé ploše desky.
Deska je zcela zdravotně nezávadná, 100% anorganická, což zajišťuje vynikající stabilitu jejích vlastností. GRENATHERM® může být
dlouhodobě vystaven vysokým teplotám a nehrozí tvarové změny ani výpary.
Vyšší objemová hmotnost garantuje lepší mechanické vlastnosti pro manipulaci a zpracování. I přesto lze desky snadno opracovávat
standardními dřevoobráběcími nástroji. Množství prachu, který vznikne při obrábění, je minimální a nijak neohrozí vaše plíce ani pokožku.
GRENATHERM® je možné kombinovat s deskami GRENAISOL® a GRENALIGHT®. Desky je nutné lepit výhradně lepidlem GRENA®KLEBEPASTE.

Alternativa
k akumulačním
obestavbám

Kdy zvolit

?

- Pokud chce zákazník rychlé, sálavé teplo a nechce čekat
na ohřátí akumulačních materiálů.
- Potřebujete nabídnout rychlou výstavbu za přijatelné peníze.
- Do prostor, kde nesmí docházet k vysoké prašnosti
a je požadavek na akumulační obestavbu.
zdravotně nezávadné
sálavé konstrukční desky

Obestavba
bez akumulace

Obestavba
s vestavěnou akumulací
a krbovou vložkou

Obestavba
s vestavěnou akumulací
a krbovou vložkou
s akumulační sadou

Sálavé teplo

Fáze ohřevu

Sálavé topidlo vyzařuje přímé teplo, kdy se nejdříve ohřívají
lidé, stěny a další předměty. Vzduch se zahřeje až sekundárně
od nahřátých stěn a podlahy. Dochází velmi rychle k příjemné
tepelné pohodě osob. Sálavé teplo se neztrácí ani průvanem či
vyvětráním. Teplo je v prostoru rovnoměrně rozmístěno,
nedochází k víření prachu.

V první fázi dochází k předávání ohřátého vzduchu do místnosti
pomocí větracích mřížek.
Zároveň se prohřívá druhý plášť z desek GRENATHERM®
a nastává druhá fáze, kdy plášť uvolňuje sálavé teplo.

Rychlé
sálavé teplo

Parametry
Základní formáty GRENALIGHT®:
600 x 800 mm, 610 x 1000 mm
Tloušťky: 30, 40, 50 mm
Objemová hmotnost: 350 kg/m3
Tolerance tloušťky: ±1 mm
Tolerance formátu: ±2 mm
Klasifikační teplota: 950 °C
Drážky v ploše desky po 5 cm pro snadnější měření při dělení desky

zdravotně nezávadné
lehké izolační desky

600 x 800 mm

610 x 1000 mm

Lehká
izolační
deska

lehká izolační deska

univerzální lepidlo
izolační konstrukční
deska

Vlastnosti

Použití

Deska GRENALIGHT® je velmi lehká a současně pevná. Vyrábí
se 100% z přírodních materiálů, a proto je zcela zdravotně
nezávadná. Při řezání vzniká minimum prachu, má výborné
izolační vlastnosti a je zcela nehořlavá. Ani při zahřátí na
vysokou teplotu nevznikají žádné výpary.
Desku je možné kombinovat s deskami GRENAISOL®,
zpracování je možné běžnými dřevoobráběcími nástroji.

- 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 (za žáruvzdornou desku - např. GRENAMAT®AS
nebo šamot)
- Izolace výklenků 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

Porovnání izolačních vlastností
a
40 mm

30 mm
500 °C
300 °C
150 °C

90 °C
75 °C
62 °C
56 °C
39 °C
36 °C

500 °C
300 °C
150 °C

Lepte výhradně lepidlem GRENA®KLEBEPASTE.

50 mm

79 °C
68 °C
56 °C
49 °C
35 °C
30 °C

500 °C
300 °C
150 °C

71 °C
56 °C
51 °C
44 °C
32 °C
29 °C

Lehká
univerzální
izolace

Univerzální lepidlo pro vysoké
teploty až do 1200 °C
GRENA®KLEBEPASTE je anorganické lepidlo, které je určené do
vysokých teplot, při nichž neuvolňuje žádné výpary.
Lepidlo je určeno pro přímý kontakt s ohněm (pro desky
GRENAMAT®AS).
Lepidlo je vodou ředitelné.
Je možno s ním lepit různé materiály za předpokladu, že jedna
z lepených ploch musí být savá.
Znečištěné nástroje lze běžně omývat vodou.

Model
kamnářská omítka

•Zajistí stabilitu a trvanlivost povrchu
•Zamezí tvorbě prasklin

Kamnářská perlinka

Byla navržena a odzkoušena pro krbové obestavby
a tepelné izolace při použití desek GRENAISOL®,
GRENALIGHT®, GRENATHERM® v kombinaci s dalšími
materiály z programu SILATERM.
Na rozdíl od běžných fasádních perlinek, vydrží kamnářská
perlinka namáhání vysokými teplotami. Díky tomu je
zaručeno, že nedojde k popraskání povrchu.
Balení: Role 50 x 1 m

White 600
kamnářská malta

Nosná vrstva ve spojení s kamnářskou
perlinkou.
Vyvinuto pro lepení druhé vrstvy, jako
podklad pod omítku nebo keramický
obklad.
Malta je velmi hladká, flexibilní, odolná
vůči náhlým změnám teploty.
Jednoduchá zpracovatelnost, malta je
vytvrzena cca za 40 minut, v závislosti na
prostředí a nanesené tloušťce
(max. 20 mm).
Maximální provozní teplota je 600 °C.
Balení: 25 kg

Ucelený
ověřený systém

Modelovací kamnářská omítka frakce 0 – 0,6 mm umožňuje nanést
vrstvu až do 50 mm a vytvořit nejen hladký povrch, ale též různé
struktury.
Na dříve nanesenou a již zaschlou omítku lze napojit novou vrstvu
bez viditelného spoje, je tedy vhodná i na menší opravy povrchu.
MODEL je stabilní do 190 °C, nedegraduje, nemění barvu, nezapáchá,
neovlivňuje šíření tepla.
Omítka se nanáší na podklad z malty WHITE 600.
Balení: 25 kg/5 kg

Finish
jemná kamnářská
omítka

Ušlechtilá, sněhově bílá, designová
kamnářská omítka.
Příjemně hladkého povrchu dosáhnete
použitím jemného smirkového plátna.
Na předchozí vrstvu omítky je možné snadno
napojit novou vrstvu, hodí se proto
i na opravy.
FINISH nemění barvu, nedegraduje,
nezapáchá, nemá vliv na šíření tepla.
Je stabilní do 190 °C,
Omítka se nanáší na podklad z malty
WHITE 600.
Balení: 20 kg/5 kg

ST-H
hrubá kamnářská
omítka

Obsahuje plnivo o velikosti 1,5 mm, díky
kterému je možno vytvořit povrch s hrubou
strukturou.
Lze použít také v exteriéru (pro úpravu
venkovních krbů, udíren, grilů apod.)
Nevyžaduje finální nátěr, jelikož je bíle
probarvena.
Omítka nedegraduje, nemění barvu, nezapáchá,
neomezuje šíření tepla, je stabilní do 200 °C.
Nanáší se na podklad z malty WHITE 600.
Balení: 25 kg/5 kg

zdravotně nezávadné
lehké izolační desky

Platnost od 1. prosince 2016.

zdravotně nezávadné
sálavé konstrukční desky

AL

Samonosné protipožární
vzduchotechnické
potrubí

A

Desky certifikované
pro stěny a stropy
při stavbě lodí

Samonosné protipožární
potrubí pro odvod tepla
a kouře

B,C

Desky vhodné
pro výplně
protipožárních
dveří

HTI

Žáruvzdorné izolační
desky a dílce
pro použití v krbech
a kamnech

Exfoliovaný vermikulit
dostupný v pěti
frakcích

Vermikulitové izolační
desky
pro vysokoteplotní
aplikace

Nehořlavé
lehčené desky
pro stropní
obklady

Protipožární ochrana
karbonových lamel
(CFRP)
Protipožární ochrana
nosníků
a sloupů
Nehořlavé panely
s povrchem HPL, CPL,
dýha nebo papír
Nehořlavé akustické
panely

PRAHA

130 km
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zdravotně nezávadné
konstrukční izolační
desky

