
 

Efektyvi izoliacija plokštiems stogams 

 

Atraskite „Eurothane® Bi-4“ –  

Efektyvi, lengva, ilgaamžė 

termoizoliacija plokštiems stogams 

Tinka naudoti naujai statomuose bei renovuojamuose pastatuose  

 

 Paženklinta kokybės ženklu „Keymark“ 

 Didelė izoliacinė vertė (λD = 0,026 W / mK) 

 Ilgalaikė eksploatacija ir geras vaikštumas 

 Didelis gniuždymo stipris 

 Danga be smėlio 

 

 Lengva 

 Patogaus dydžio 

  „Eurothane® Bi-4A“ kintamo storio plokštė 

nuolydžiams formuoti 

 PIR putplastis 

 Gali būti su grioveliais 

 

  

NAUJIENA 



 

Patikima izoliacija plokštiems stogams 

 

Patvarios izoliacijos plokštiems stogams standartas su 

puikia izoliacine verte  

 

„Eurothane® Bi-4“ izoliacines plokštes sudaro standus poliizocionatinių putų 

pagrindas, iš abiejų pusių padengtas nuvalymo nereikalaujančiu bitumuotu 

stiklo pluoštu. „Eurothane® Bi-4“ naudojamas plokštiems stogams dengti, kai 

hidroizoliacijai naudojamos prilydomos bituminės-sintetinės stogo dangos. 

„Eurothane® Bi-4A“ yra „Eurothane® Bi-4“ kintamo storio izoliacija, 

nuolydžiams formuoti. „Eurothane® Bi-4A“ nuožulnias plokštes svarbu 

sumontuoti tinkamai. Jei Jums reikia pagalbos, galime sudaryti nuolydžio 

planą ir nustatyti nuolydinių plokščių kiekį. 

„Eurothane® Bi-4“ tinka ir naujai statomų, ir renovuojamų namų stogams 

apšiltinti. Paprastai šią izoliacijos plokštę galima dėti ir ant senos stogo 

dangos. 

„Eurothane® Bi-4“ turi puikią izoliacinę vertę, todėl šios izoliacinės plokštės 

yra daug plonesnės, Jūsų stogas išlieka neaukštas ir išvengiate su 

konstrukciniais elementais susijusių problemų. „Eurothane® Bi-4“ izoliacinių 

plokščių gniuždymo stipris yra itin aukštas ir ant jų visada galima vaikščioti, 

todėl jas rekomenduojama naudoti terasų šiltinimui, žaliems,  ar su saulės 

baterijomis stogams įrengti. 

Be to, ši izoliacija yra labai lengva, taigi ją galima kloti ant 

lengvesnės konstrukcijos stogų, lengva transportuoti iki objekto ir 

patogu sandėliuoti ant stogo, kai tam nėra daug vietos. 

Dar keletas privalumų: stogo sistema su „Eurothane® Bi-4“ yra itin atspari 

vėjo poveikiui ir nelaidi vandeniui, neįgiaria drėgmės jei ant jų užlyja 

montavimo metu. Be to, šios izoliacinės plokštės yra ypač patvarios. 

Nauja savybė – danga be smėlio pabarsto, todėl plokštės geriau sulimpa su 

stogo danga. Stogdengiams nebereikia valyti plokščių ir montavimo darbai 

vyksta sparčiau. Nors apskritai, plonos ir kompaktiško dydžio plokštės 

montuojamos labai greitai. 

 

Montavimas 

„Eurothane® Bi-4“ izoliacinės plokštės prie betoninio pagrindo tvirtinamos 

naudojant karštą bitumą arba „Recticel“ patvirtintus šaltus klijus, t.p. 

mechaniškai arba balastiniu būdu. Prie medinių atraminių paviršių ir plieninių 

stogo plokščių izoliacines plokštes „Eurothane® Bi-4“ galima klijuoti šaltais 

klijais arba tvirtinti mechaniškai, 1200 x 600 mm dydžio plokštei naudojant 

bent keturias tvirtinimo detales. Norint naudoti kitus tvirtinimo būdus, prieš tai 

būtina pasitarti su „Recticel Insulation“. 

 

 

 

 

 

 

 

Šiluminė varža (RD) pagal storį 

Šilumos laidumo koeficientas λD 

(atitinka NEN EN 12667): 0,026 W / mK 

 

Storis RD (m2K / W) 

30 mm 1,15 

40 mm 1,50 

50 mm 1,90 

60 mm 2,30 

70 mm 2,65 

80 mm 3,05 

91 mm 3,50 

100 mm 3,80 

110 mm 4,20 

120 mm 4,60 

140 mm 5,35 

Matmenys 

• Standartiniai: 600 mm x 1200 mm 

• Storis: 

- 30, 40, 50, 60, 70, 80, 91, 100, 110, 120 ir 140 mm 

• Nuolydinės šiltinimo plokštės „Eurothane® Bi-4A“ 

- Nuolydis 1/60 (20 mm per 1200 mm) nuo 20–40 mm iki 

80–100 mm 

- Nuolydis 1/80 (15 mm per 1200 mm) nuo 30–45 mm iki 

90–105 mm 

• Standartiniai tiesūs kraštai 

• Kraštų tipas: gali būti su grioveliais 4 šonuose 

Gaminio savybės 

• Svoris: apie 30 kg/m3 

• Danga: bitumuotas stiklo pluoštas su talku, apie 400 g/m2 

• Mechaninės savybės: 
 

- gniuždymo stipris, kai gaminys deformuojamas 10 % > 150 kPa (15 

000 kg/m2), 

- tolygiai paskirstytos apkrovos poveikis: UEAtc C klasė. 

• Stipris tempiant statmenai paviršiui: min. 80 kPa 

• Atsparumas ugniai: „Euroclass“ F pagal NEN EN 13501-1 

 

Sertifikatai 

•        „Keymark“ 

„Eurothane® Bi-4“: 001-BK-514-0004-0032 W002 

„Eurothane® Bi-4A“: 001-BK-514-0004-0033 W002  

• ATG 1575 - ATG/H750 

 

Standartizacija 

• Šių izoliacinių plokščių gamyba patvirtinta pagal 

standartus ISO 9001:2008 ir ISO 14001:2004. 

• „Eurothane® BI-4“ atitinka Europos gaminių standartą NBN EN 13165 

„Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai standžiųjų poliuretano 

putų (PUR) gaminiai.“ 

 

 

 

 

Įgaliotas atstovas Lietuvoje – UAB „EPDM Sistemos“ 

Verkių g. 29, LT-09108, Vilnius 

Tel. +370-609-98107, el. paštas info@epdm.lt 

www.recticelizoliacija.lt 
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