
 Październik 2013 

SUPAFIL 
Cavity Wall 034
Opis 
Wełna mineralna luzem z włókna szklanego bazowego bez spoiwa.  
Izolacja z włókna szklanego luzem jest trwała w czasie, nie kurczy się. 
Osiadanie minimalne w najwyższej klasie S1 (mniej niż 1%).

Zalecane zastosowanie – murowane ściany zewnętrzne szczelinowe.

Możliwe zastosowanie – konstrukcje szkieletowe.

Parametry techniczne
Opakowanie:  worek 
1 opakowanie:  16,6 kg 
Paleta:  26 worków 
1 paleta:  431,6 kg

Charakterystyka podstawowa

Współczynnik przewodzenia ciepła 
λD= 0,034* W/mK

*) dla gęstości objętościowej 35 kg/m3

Klasa reakcji na ogień 
A1

Zalety

  doskonałe właściwości termoizolacyjne
  dobre właściwości  
pochłaniania dźwięku

  bardzo dobra ognioodporność 
– zwiększa bierną ochronę ppoż 
konstrukcji

  wysoka paroprzepuszczalność
  niskie obciążenie konstrukcji  
ciężarem własnym

  materiał nienasiąkliwy
  prosta aplikacja w miejscach trudno  
dostępnych

  łatwy, szybki i wygodny montaż
  jednolita warstwa izolacji miejsc 
trudno dostępnych

  brak odpadów
  włókno bazowe bez spoiwa
  materiał ekologiczny

    červenec 2013 

SUPAFIL LOFT 045

Popis
Minerální foukaná izolace ze skelné vlny (z panenského vlákna) bez pojiva. Nafoukaná skelná 
izolace nesesedá. Sesedání je neměřitelné (méně než 1 %).

Aplikace 
Dutinové konstrukce, trámové stropy, půdy bez záklopu, půdy se záklopem, trámové pod-
lahy, dutiny dvouplášťových plochých střech apod.

Balení surového produktu
Balení: pytel
1 balení: 16,6 kg 
Paleta: 28 pytlů
1 paleta: 464,8 kg

Základní charakteristika
Součinitel tepelné vodivosti
λD = 0,045* W/mK
*) při objemové hmotnosti 12 kg/m3

Třída reakce na oheň
A1

Výhody
  vynikající tepelně izolační vlastnosti

  jednoduchá aplikace pro těžko dostupné 

konstrukce

  lehká manipulace 

  nízké zatížení konstrukce vlastní tíhou 

izolačního materiálu 

  lepší pohltivost dopadajícího hluku

  zvýšení pasivní požární bezpečnosti 

konstrukce

  vysoká paropropustnost materiálu – 

nezvyšuje difúzní odpor konstrukce

  nenasákavý materiál 

  panenské skelné vlákno bez pojiva

  čistý, ekologický materiál
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SUPAFIL Cavity Wall 034

Zastosowanie
Wełna luzem Supafil Cavity Wall przeznaczona jest przede wszystkim do stosowania 
jako termoizolacja wypełniająca w ścianach zewnętrznych szczelinowych. Inne aplikacje, 
nie opisane w karcie, nie wykluczają zastosowania. Włókna luzem doskonale wypełniają 
izolowana przestrzeń. Materiał nadaje się szczególnie do domów poddawanych renowacji 
oraz nowych domów energooszczędnych.

Karta wykresowa dotycząca zastosowań w murowanych ścianach szczelinowych 
według EN 14064-1

Parametry techniczne Symbol Wartość Norma

Deklarowany współczynnik  
przewodzenia ciepła λD

0.034 W/mK
(przy gęstości objętościowej 35 kg/m3) EN 12 667

Klasa reakcji na ogień – A1 EN 13 501-1
Klasa osiadania – S1 (≤1%) osiadanie niemierzalne EN 14 064-1
Deklarowany poziom nasiąkliwości 
wodą przy krótkotrwałym zanurzeniu WS max. 1,0 kg/m2 EN 1609

Współczynnik oporu dyfuzyjnego  
pary wodnej μ 1 EN 12 086

Kod oznaczenia – MW-EN 14064-1-S1-WS-MU1 EN 14 064-1

Certyfikat zgodności EC ACERMI PARIS –

Szerokość szczeliny [mm]
Deklarowany poziom 
oporu cieplnego RD 

[m2K/W]
Średnie zużycie [kg/m2] Minimalna ilość zużycia 

worków na 100 m2

30 0,90 1,05 6,30
50 1,45 1,74 10,50
60 1,75 2,11 12,70
80 2,35 2,81 16,90

100 2,95 3,50 21,10
120 3,55 4,20 25,30
140 4,10 4,90 29,50
160 4,70 5,59 33,70
180 5,30 6,31 38,00
200 5,90 7,01 42,20

Trwałość charakterystyk  
według EN 14 064-1

• Właściwości użytkowe wełny mineralnej nie zmieniają się w czasie. 
Euroklasa A1 nie zmienia się w czasie – produkt niepalny.

• Współczynnik przewodzenia ciepła wyrobów z wełny mineralnej nie zmienia 
się w czasie z uwagi na stałość struktury włóknistej i porowatość zawierającą 
powietrze atmosferyczne.

• Trwałość oporu cieplnego jest ujęta jako trwałość wpływu zastosowanej 
grubości na osiadanie – najwyższa klasa S1. Osiadanie jest pomijalne, 
co powoduje trwałość oporu cieplnego w czasie.
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SUPAFIL LOFT 045

KI-DS/SUPAFIL LOFT 045/CZ-130828

Použití 
Supafil Loft je předurčen přednostně k aplikaci do konstrukcí střech, stropů 
i podlah jako tepelně izolační výplň. Jiné aplikace nepopsané v technickém listu se 
nevylučují. Panenské vlákno dokonale vyplní prostor. Materiál je vhodný zejména do 
nízkoenergetických i pasívních domů.

Uvedené informace jsou platné v době vydání technického listu. Vydavatel nepřebírá právní nebo jinou zodpovědnost 
za jakoukoli nesprávnou informaci a za následky z toho vyplývající. Vydavatel si vyhrazuje právo tyto údaje měnit.

Technický parametr Symbol Hodnota Měrná jednotka Normový předpis

Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD
0,045 

při objemové hmotnosti 12 kg/m3*
 W/m.K EN 12 667

Třída reakce na oheň – A1 – EN 13 501-1
Třída sesednutí – S1 (≤1%) sesedání není měřitelné – EN 14 064-1
Krátkodobá nasákavost WS ≤ 1 kg/m2 EN 1609
Faktor difuzního odporu μ 1 – EN 12 086
CE kód označení – MW - EN 14064-1 - S1 - WS - MU1 EN 14 064-1
EC certifikát shody CE ACERMI PARIS –

Stálost vlastností dle EN 14 064-1

Tepelná vodivost výrobků z minerální vlny se nemění s časem. Struktura vláken je stabilní a póry 
obsahují vzduch.

Stálost hodnoty tepelného odporu závisí na sesedání. Třída sesednutí minerální izolace je méně než 
1%, sesedání není měřitelné, z čehož vyplývá, že i tepelný odpor se v čase nemění.

*) Pro hodnoty součinitele tepelné vodivosti při jiných objemových hmotnostech viz tabulku níže.

Hodnoty součinitele tepelné vodivosti 
pro různé objemové hmotnosti

Aplikace
Objemová hmotnost 

(kg/m3)
Součinitel tepelné vodivosti 

(W/mK)

Volná plocha, dutina 12 0,045  
Volná plocha, dutina 16 0,0395  
Volná plocha, dutina 17,1 0,0392  
Volná plocha, dutina 21,8 0,0382  
Volná plocha, dutina 22,4 0,038  
Volná plocha, dutina 24,3 0,0372  
Volná plocha, dutina 28 0,0346  
Volná plocha, dutina 35 0,0342

Pozn.: Výsledky z měření v akreditované zkušební laboratoři.


