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Charakteristikos

Vacupor® NT-B2-S yra mikroporinė izoliacinė medžia-
ga su  ekstremaliai žemu šiluminio laidumo koeficientu
bei labai geromis izoliacinėmis savybėmis. Vacupor®

NT-B2-S susideda iš neorganinių oksidų.  
Pagrindinė sudedamoji medžiaga yra silicio 
dioksidas, kiti komponentai tai  priedai minimizuo-
jantys infraraudonąjį spinduliavimą, ir silikatai. 

 Sertifikatas Nr. Z-23.11-1662 išduotas Vokietijos 
civilinės statybos Instituto  (DIBT) leidžia naudoti  
Vacupor® NT-B2-S statybose. Leidimasis galioja
konstrukcijoms žymimoms DAD, DAA, DZ, DI, DEO, 
WAB, WAA, WH, WTR ir WI pagal DIN 4108-10, lent.
1 ir surenkamoms fasadinėms plokštėms su stiklo 
paketais.

Vacupor® NT-B2-S priskiriamas B2 degumo klasei.  
Reakcija į ugnį atitinka DIN 4102-1, Gegužė 1998, 
Degumo klasė B2; Testų sertifikatas Nr. H.3-145/07 
ir H.3-146/07, patvirtintas Miuncheno šiluminių 
tyrimų Instituto.

Vacupor® NT-B2-S branduolys yra nedegus A1
degumo klasę pagalDIN ISO EN 13501-1. 

Vacupor® NT-B2-S yra karštu būdų uždarytas 
metalizuotame daugiasluoksnio plastiko vakuume.
Labai žemas vidinis slėgis ir mikroporinis branduolys 
garantuoja labai žemas šiluminio laidumo vertes.

Pritaikymo srytys 

Vacupor® NT-B2-S specialiai sukurtas statinių bei 
konstrukcijų pramonei kur reikalingas statybinių 
institucijų leidimas. 

Dėl metalizuotos plėvelės plokštės konstrukcijoje, 
plokštės ypač tinkamos ten ,kur keliami didesni gaisro 
apsaugos reikalavimai.

Vacupor® NT-B2-S kaip izoliacinė medži-
aga sėkmingai naudojama sekančiose 
vietose: 

 Terasų ir grindų izoliacija 
 Plokščių stogų izoliacija
 Šaldymo patalpų grindys
 Fasado elementai
 Lubų izoliacija

 Priešgaisrinė- / Šaldymo patalpų durys 

Tiekiami matmenys

1. Standartiniai išmatavimai

 1200 mm  *   1000 mm  *  X 
 1000 mm *    600 mm  *  X
 1200 mm *    500 mm  *  X
   600 mm   *    500 mm  *  X 
 1000 mm *    300 mm  *  X
   600 mm   *    250 mm *  X 

2. Standartiniai storiai (X): 

 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 and 50 mm 
 Kiti storiai atskirai užsakius

3. Specialūs formatai gaminami pagal užsakymą

Pritaikomumo apribojimai

Vacupor® NT-B2-S metalizuota, daugiasluoksnė plas-
tikinė plėvelė negali būti pažeista gręžiant, pjaunant, 
malant, kalant ar panašiai, dėl ko plokštės vidinis 
slėgis padidės ir plokštė dalinai praras savo puikias 
šilumines savybes. 

Plokščių naudojimo trukmė

Vacupor® NT-B2-S turi labai ilgą tarnavimo laiką. 
Žiūrėkite į slėgio didėjimo lentelę: Šiluminio laidumo
priklausomybė nuo vidinio slėgio.

Vacupor® NT-B2-S 
Techninių duomenų lapas
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Produkto duomenys

Savybės
(taikomos standartiniams formatams) 

Komentarai Standartai Mat. vnt. Vertės

Spalva Priklauso nuo dangos sidabrinė

Tankis 1) kg / m3 170-210 

Šiluminis laidumas               @ 1 mbar 2) 

                                    @ aplinkos slėgyje

Matuota 22,5 °C (72.5 °F)  
temperaturoje 

DIN 52612 W / (m×K) 

W / (m×K) 

 0,005 

 0,019 

Išmatuota vertė Pagal DIBT patvirtinimo nr.
Z-23.11-1662 

W / (m×K) 0,007 

Atsparumas karščiui 3) Dėl suvirinimo siūlės °C -50 <T< 120 

Maksimali plėvelės projekcija mm 150 

Vidinis slėgis 2) Patiektas mbar  5 

Teorinis slėgio didėjimas Esant 23 °C / 50 % r.H. 
  20 mm plokštės storiui

mbar / a ~ 1,0 

Maksimalūs plokščių išmatavimai Ilgis
 Plotis 
Storis

mm 
mm 
mm 

150 - 1500 
150 - 1000 

10 - 50 

Ilgio ir pločio tolerancijos 0  iki  500  mm  
501  iki  1000  mm 
> 1000 

mm 
mm 
mm 

+ 1,0  / - 2,0 
+ 1,0  / - 4,0 
+ 1,0 /  - 6,0 

Storio tolerancijos < 20 mm  
20 mm iki 30 
mm > 30 mm 

mm 
mm 
mm 

 1,0 
+ 1,0  / - 2,0 
+ 1,0 /  - 3,0 

Atsparumas terminiam šokui Vacupor® NT-B2-S branduolio 
medžiaga nėra jautri aukštų ir 
žemų temperatūrų terminiams 
šokams

  

1)  Priklauso nuo plokštės storio 
2)  Priklauso nuo plokštės dydžio ir storio, vidinis slėgis gali būti tarp 0.5 – 5 mbar. Standartinis vidinis slėgis vakuumavimo
  kameroje yra < 0.5 mbar. 
3) Dydžiai nustatyti naudojant sandarinimo plėvelę; pastovi apkrova  80°C (176°F); trumpa apkrova 120°C (248°F): 
  apytikriai 30 minučių. 

Duomenys orientacinio pobūdžio ir negali būti naudojami ruošiant specifikacijas 
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                                   Šiluminis laidumas (plokštės branduolio) DIN 52612 
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Saugumo nurodymai

Vacupor® NT-B2-S nėra pavojinga medžiaga kaip 
nurodyta EU direktyvose 2006/1907/EEC.  
Prašom taip pat žiūrėti saugumo duomenų lapą  

Vacupor® NT-B2-S neskleidžia jokių skilimo produktų ir 
esamo laiko duomenimis nekelia jokių problemų 
žmonių sveikatai ir aplinkai. 

ir Vacupor® yra registruoti   Porex-
therm GmbH prekiniai ženklai. 

Duomenys pateikti šiame lape yra pateikti atsižvelgiant į mūsų žinias dabartinėje 
situacijoje, bet tai neatleidžia naudotojo nuo kruopštaus gaminio patikrinimo jį gavus. Mes 
pasiliekame sau teisę keisti gaminio konstantas atsižvelgiant į jo vystymo tecninę pažangą 
bei naujus atradimus. Rekomendacijos pateiktos šiame lape tūrėtų būti patikrintos 
preliminariais pabandymais, kadangi gamybos procese yra momentų kurių mes negalime 
sukontroliuoti, ypatingai kitų kompanijų tiekiamų gamybai žaliavų.Šios rekomendacijos 
neatleidžia naudotojo nuo trečiūjų šalių itakos vartojant produktą. Taip pat šios naudojimo 
rekomendacijos nereiškia produkto garantijos ar tam tikro patvirtinimo naudoti jį tam tikram 
konkrečiam tikslui. 

Visus klausimus liečiančius produkto 
kokybę ir saugumą prašom siūsti: 

Porextherm Dämmstoffe GmbH 
Heisingerstrasse 8/10 D-87437 
Kempten 

www.porextherm.com 
info@porextherm.com 

Šiluminio laidumo priklausomybė nuo vidinio slėgio ( DIN 52612 ) 

dujų slėgis pgas U- Vertė  
 hPa   W/(m2K)   10-3 W/(mK)  
< 10-3 0.187 3.63 

0.1 0.188 3.66 
1.0 0.193 3.75 
10 0.219 4.25 
150 0.448 8.70 

1000 0.943 18.30 
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