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Керемиди
Летви за керемиди
Хидроизолационна мембрана
Дъсчена обшивка
ЛТ ламарина
Стоманени греди
Стоманени ферми
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Въздухоплътен слой

90

Описание:

50

Изпълнението на изолация
по покрива на по-късен
етап трябва да не
поврежда вече
изградената фасада.
Внимателно трябва да се
обмислят връзките между
стъпките за
въздухоплътност.
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ОТВЪН НА ВЪТРЕ
Минерална мазилка,
грунд, стъклофибърна мрежа,
шпакловка в два пласта
Топлоизолация EPS с
графитни частици 20см.
Лепило за изолац. плоскости
Съществуваща мазилка
Стена от газобетон

42

ПРЕДИ / BEFORE
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СТЪПКА 1/ STEP 1

15 20 25 20

15

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.
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ЛЕГЕНДА:
Същ. положение
30

Стъпка 1

O

Стъпка 2
Стъпка 3
Въздухоплътен слой

въздухоплътна
връзка мазилкамембрана

ОТВЪН НАВЪТРЕ
Минерална мазилка,
грунд, стъклофибърна мрежа,
шпакловка в два пласта
Топлоизолация EPS с
графитни частици 20см.
Лепило за изолац. плоскости
Съществуваща мазилка
Стена от газобетон
Вътрепна мазилка

Керемиди
Летви за керемиди
Хидроизолационна мембрана
Топлоизолация 30см стъклена
вата между съставни греди
Въздухоплътна мембрана
Дъсчена обшивка
ЛТ ламарина
Стоманени греди
Стоманени ферми

СЛЕД / AFTER
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.

Описание:
Изпълнението на изолация
по покрива на по-късен
етап трябва да не
поврежда вече
изградената фасада.
Внимателно трябва да се
обмислят връзките между
стъпките за
въздухоплътност.
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ПРЕДИ / BEFORE

Описание:

15,42oC

14,24oC

Изпълнението на изолация
по покрива на по-късен
етап трябва да не
поврежда вече
изградената фасада.
Внимателно трябва да се
обмислят връзките между
стъпките за
въздухоплътност.

СТЪПКА 1/ STEP 1

Преди
Before

Ст. 1
Step1

След
A er

U (W/m2K)
стена/wall
покрив/ roof

0,707
0,664

0,13
0,664

0,13
0,113

 (W/mK)

0,457

0,430

0,06

Tita (oC)

14,237

15,421

18,323

18,32oC

СЛЕД / AFTER
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.

В съществуващото
положение има вероятност
от конденз в ъгъла на
покрива.
След изолиране
температурата надминава
20 градуса.

