'Εκθεση μέτρησης ανακλαστικότητας
συντελεστή εκπομπής & θερμικών σταθερών
του τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών
ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ‘ΨΥΧΡΟ’ ΧΡΩΜΑ DUROSTICK THERMOELASTIC
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Ανακλαστικότητα στην ηλιακή
ακτινοβολία SR(%)

Συντελεστής εκπομπής στην
υπέρυθρη ακτινοβολία e (+
_0.02)

Δείκτης αντανακλαστικότητας
στην ηλιακή ακτινοβολία SRI

91

0.82

115

Θερμική αγωγιμότητα
(W/mK)

Θερμική Διάχυση
(mm2/s)

Eιδική Θερμοχωρητικότητα
(ΜJ/m3K)

0.276

0.186

1.487

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΤΕ & ΚΕΡΔΙΣΤΕ
έως και 30%
για τη θέρμανση και το δροσισμό του σπιτιού σας...

ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΤΑΡΑΤΣΩΝ DUROSTICK DS-220

THERMOELASTIC COLOR
Στεγανωτικό, ανακλαστικό, πιστοποιημένο ‘ψυχρό’ χρώμα. Βάφει, μονώνει και στεγανο-
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ποιεί. Λόγω υψηλής ανάκλασης και σε συνδυασμό με το στεγανοποιητικό ταρατσών DS220, συμβάλλει στη μείωση της θερμοκρασίας των εσωτερικών χώρων έως και 20% τους
θερμούς μήνες. Αποτρέπει την εισχώρηση υγρασίας του εξωτερικού περιβάλλοντος
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στους τοίχους, εξοικονομώντας ενέργεια για τη θέρμανση ή το δροσισμό των χώρων

Ανακλαστικότητα στην ηλιακή
ακτινοβολία SR(%)

Συντελεστής εκπομπής στην
υπέρυθρη ακτινοβολία e (+
_0.02)

Δείκτης αντανακλαστικότητας
στην ηλιακή ακτινοβολία SRI

89

0.83

112

Θερμική αγωγιμότητα
(W/mK)

Θερμική Διάχυση
(mm2/s)

Eιδική Θερμοχωρητικότητα
(ΜJ/m3K)

0.535

0.341

1.570

καθώς δυσχεραίνει την κίνηση της θερμότητας από μέσα προς τα έξω ή αντίθετα.
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Mάθετε περισσότερα!

...χειμώνα - καλοκαίρι!

[

Δείτε κινηματογραφημένες εφαρμογές στη διεύθυνση www.durostick.gr, στο κανάλι
της DUROSTICK στο Υou Tube ή αναζητήστε τις σε μορφή DVD σε επιλεγμένα σημεία
πώλησης. Στα σημεία αυτά μπορείτε να προμηθευτείτε επιπλέον ειδικά πολύπτυχα έντυπα,
τα οποία συμπεριλαμβάνουν εφαρμοσμένα δείγματα των προϊόντων, που αποδεικνύουν
την ποιότητα και την λειτουργικότητα των προϊόντων που αφορούν.
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Eξοικονομούμε ενέργεια
έως και 30%

Πλεονεκτήματα

THERMOELASTIC
Θερμοκεραμικό
ενεργειακό
ανακλαστικό χρώμα

DS-220
Ελαστομερές στεγανωτικό
ταρατσών, με 8 χρόνια εγγύηση

Bάφουμε
εξωτερικά,
μονώνουμε &
στεγανοποιούμε

Στεγανοποιούμε &
προστατεύουμε την
ταράτσα μας

T

HERMOELASTIC

•Εξαιρετική αντοχή σε αντίξοες καιρικές
και περιβαλλοντικές συνθήκες
•Υψηλή διαπνοή (υδρατμοπερατότητα).
•Αποτροπή συμπύκνωσης υδρατμών & δημιουργίας μούχλας στο εσωτερικό του κτιρίου

Ανακαινίζουμε, ομορφαίνουμε και προστατεύουμε
την κατοικία μας.

Mπορείτε
& μόνοι σας!
Aπλά - Eύκολα Oικονομικά
Εφαρμόζεται όπως
ένα απλό ακρυλικό
χρώμα

Ενημερωνόμαστε σωστά και επιλέγουμε τα κατάλληλα υλικά
και χρώματα, αντλώντας τα μέγιστα οικονομικά, λειτουργικά
και αισθητικά οφέλη. Επιλέγουμε το καινοτόμο θερμοκεραμικό ενεργειακό χρώμα THERMOELASTIC COLOUR της
DUROSTICK για τους τοίχους και το ελαστομερές στεγανωτικό DS-220 για την ταράτσα μας.

Ο συνδυασμός
των δύο υλικών προστατεύει
την κατοικία από διείσδυση υγρασίας
του εξωτερικού περιβάλλοντος
δημιουργώντας γύρω
από αυτή έναν ισχυρό
προστατευτικό μανδύα.

• Διατήρηση ιδιοτήτων σε ακραίες καιρι-

γεφυρώνει άριστα τριχοειδείς ρωγμές,

κές συνθήκες - σε θερμοκρασίες από

αδιαβροχοποιεί και προστατεύει από

-30°C έως +100°C

•Λειτουργία ως αποτελεσματικού φράγματος ενανθράκωσης

* Σε αντιδιαστολή με την εφαρμογή
σης
Συστήματος Εξωτερικής Θερμομόνω
κα
μβα
με πολυστερίνη ή πετροβά
2
που κοστίζει 30-50/ € m

S-220

•Δ
 ημιουργία ελαστικής μεμβράνης που

μύκητες και άλγη

Η έξυπνη & οικονομική*
επιλογή, με μια κίνηση!

D

• Αντίσταση στην υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία και στα διαβρωτικά αέρια της
ατμόσφαιρας

•Δεν σαπωνοποιείται

• Εξαιρετική βατότητα

•Διατήρηση της ελαστικότητάς του από

• Γεφύρωση ρωγμών του υποστρώματος

-20°C έως +80°C
•Υψηλή λευκότητα και καλυπτικότητα

• Εξαιρετική αντοχή σε λιμνάζοντα νερά

