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ОТВЪН НАВЪТРЕ
Минерална мазилка,
грунд, стъклофибърна мрежа,
шпакловка в два пласта
Топлоизолация EPS с
графитни частици 20см.
Лепило за изолац. плоскости
Съществуваща мазилка
Тухлена стена
Вътрешна мазилка

ОТВЪН НАВЪТРЕ

Мозаечна мазилка, грунд,
стъклофибърна мрежа, шпакловка
Топлоизолация XPS 18см. 
Лепило за изолац.  плоскости
Съществуваща мазилка
Тухлена стена
Вътрешна мазилка

    

Контакт на горна плоча на двоен вентилируем покрив с отопляемо пространство.
(Контакт между блокове А и В)

ВЪТРЕ

неотопляемо
пространство покрив

ВЪН

Горна плоча двоен
вентилируем
покрив

CS10 , ОУ " Св. Св. Кирил и Методий", Габрово, България М 1:10 @ A4

Същ. положение

Стъпка 1

Стъпка 2

Стъпка 3

Въздухоплътен слой

ЛЕГЕНДА:

ОПИСАНИЕ:

Контакт на двойният
вентилируем покрив с
отопляемо
пространство на
съседен блок с по-
голяма височина.

Цялата отговорност за съдържанието на тази публикация е на авторите. Тя не отразява непременно мнението на Европейския съюз. Нито
Изпълнителната агенция по конкурентоспособност и иновации (EACI), нито Европейската комисия са отговорни за злоупотреби, които могат да
бъдат направени с информацията, съдържаща се в публикацията.

EWEJ01

double ventilated roof -
top slab

OUT

Heated space
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16,97oC 17,5oC

18,43oC

D 08-A Контакт на горна плоча на двоен вентилируем покрив с отопляемо пространство.
(Контакт между блокове А и В)

CS10 , ОУ " Св. Св. Кирил и Методий", Габрово, България

ОПИСАНИЕ:

Контакт на двойният
вентилируем покрив с
отопляемо
пространство на
съседен блок с по-
голяма височина.
Съществува
термомост, но няма
конденз.

Цялата отговорност за съдържанието на тази публикация е на авторите. Тя не отразява непременно мнението на Европейския съюз. Нито
Изпълнителната агенция по конкурентоспособност и иновации (EACI), нито Европейската комисия са отговорни за злоупотреби, които могат да
бъдат направени с информацията, съдържаща се в публикацията.

СТЪПКА 1/ STEP 1ПРЕДИ / BEFORE

СЛЕД / AFTER

   Преди Ст.1 След
   Before Step 1 A�er 
U  (W/m2K) 
-стена/wall  1,326 1,326 0,142
-стена към покрив/
wall to roof  1,185 0,141 0,141
 

Ψ (W/mK)  0,171 0,352 0,368
 
Tita (oC)   16,978 17,501 18,431 

М 1:10 @ A4
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