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Unikátní, inovativní a bezpečné řešení stavebních detailů s materiálem Purenit®

VYSOKÉ ZATÍŽENÍ V TLAKU (AŽ 7 TUN)
Snese vysoké zatížení, např. pod vchodovými/balkonovými dveřmi. Prosklenou stěnou zimní zahrady 
nebo jako podložka pod fasádní konzolu. Napětí v tlaku nebo pevnost v tlaku 5,5-7,5 MPa

SNADNÉ OPRACOVÁNÍ
Je možné jej šroubovat, vrtat, frézovat, Snadno opracovatelný (Lze jej zpracovávat obdobně jako dřevo nebo 
dřevěné materiály. Doporučujeme používat diamantové nástroje ke zvýšení trvanlivosti a zlepšení kvality 
zpracování. Purenit® je možné lepit všemi běžnými systémy lepidel jako jsou tavná lepidla, nebo jedno 
a dvousložková PU lepidla.

MINIMÁLNÍ NASÁKAVOST
Rozměrová stálost vlivem vlhkosti a teploty. Nemění svou strukturu a zachovává si své vlastnosti.
Ani po 10 dnech ve vodě se struktura materiálu nezmění. Nedochází prakticky k žádnému tloušťkovému bobtnání.

VÝBORNÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ VLASTNOSTI
Použitím termoprofilu/termopodložky Purenit® zamezíte tvorbě rosného bodu, kondenzátu a plísní. 
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti: λD =0,080 W.m-1.K-1

TAKTO ANO
TAKTO NE

Technická data:

Přířezy
Sendvič z materiálu Purenit a PIR izolace s lepší hodnotou tepelné izolace
na bázi PIR-tvrdé pěny - zušlechtěný výrobek, bez kašírování.

délka x šířka             výška             U-hodnota (W/m2K)

1000 x 40 mm            35 mm                        0,84
1000 x 50 mm            35 mm                        0,73 
1000 x 60 mm            35 mm                        0,57

PŘERUŠENÍ TEPELNÝCH MOSTŮ 
Výplně stavebních otvorů (okna/dveře) - ideální řešení k přerušení 
a zmenšení tepelných mostů ve styku dřevěných a hliníkových výplní 
se stavebními otvory a styku obvodového zdiva se základem 
v základové spáře.

SYSTÉM PŘEDSAZENÉ MONTÁŽE OKEN DAFE - PUREX FIRMY
Okno je usazeno do prostoru fasádní izolace a hlavní zátěž nese nosný 
profil; ten je lehký, snadno řezatelný, a navíc dostatečně pevný 
pro přenesení hmotnosti okna. 

Systém je konstruován z materiálů s vynikajícími tepelně-izolačními 
parametry. Díky své konstrukci a materiálům dokonale odolává vlivům 
vnějšího zatížení (větru, vlastní hmotnost prvku, zasklení atd.) 
Umožňuje snadnou a rychlou aplikaci, ale i případnou dodatečnou 
výměnu okenního rámu bez poškození fasády. Je pro něj navržen 
optimální způsob kotvení, s ohledem na použitý stavební materiál (plná 
cihla, dutinový pálený blok atd.) Nabízí dokonalou parotěsnou a difúzní cihla, dutinový pálený blok atd.) Nabízí dokonalou parotěsnou a difúzní 
uzávěru v prostoru montážní spáry. Je plně vyhovující požadavkům 
směrnice evrop. parlamentu a rady 2010 / 31 / EU o energetické 
náročnosti budov.

HS portal
0.305 W/m2K 

Tech. řešení firmy

VYROBENO Z ORIGINÁLNÍHO
KONSTRUKČNÍHO MATERIÁLU

Purenit je díky svým velkým možnostem (uplatnění v řadě odvětvích i produktových oborech) označován jako multifunkční 
konstrukční materiál. Purenit je polyuretanový produkt na bázi tvrdé pěny (s vysokou hodnotou tepelné izolace) a skvělými 
mechanickými vlastnostmi bez FCKW a HFCKW. Je recyklovatelný, lze jej zpracovávat všemi druhy dřevoobráběcích strojů 
a v surovém stavu nakašírovaný. Je možno ho šroubovat, je tvrdý, lehký, odolný vůči vlhkosti, teplotě a má skvělé izolační 
vlastnosti. Také je odolný proti chemikáliím a je možno jej kombinovat s dalšími materiály. 

Další vlastnosti purenitu:
      Lepší izolační vlastnosti oproti dřevu o 45%
      Vhodný pro všechny typy oken a dveří
      Z recyklovatelného a vodě odolného materiálu purenit®
      Snadno opracovatelný materiál
      Při zatížení vysoká nostnost
      Řezané profily na míru      Řezané profily na míru
      Frézovány na jakýkoliv typ okenního profilu
      Mnoho dalších jedinečných vlastností 

Informace obsažené v tomto technickém listě vypovídají o vlastnostech výrobků, platných v době vydání.
Vzhledem k neustálému vývoji mteriálů může docházet ke změnám jejich vlastností. Pro aktuální informace kontaktujte obch. zástupce.

* Ostatní rozměry na objednání.


