
Konopná flexibilná tepelná izolácia

Konope je jednou z najstarších kultúrnych plodín, ktoré sa využíva už stáročia.
Už naši predkovia ho využívali na rôzne účely, ku ktorým patrilo aj utesňovanie
stavieb a najmä zrubov.

Konopné izolačné dosky majú dvojnásobne vyššiu tepelnú kapacitu v
porovnaní s minerálnou vlnou (c = 1600 J/(K.kg)

Konopné vlákno má jedinečnú schopnosť absorbovať vlhkosť a opätovne ju
uvoľňovať do interiéru. Toto je jednou z najvýznamnejších vlastností
konopných vlákien pre zabezpečenie vysokej kvality vnútornej mikroklímy.
Spoločne s vynikajúcou vlhkostnou vodivosťou konopné vlákno zamedzuje
taktiež vzniku baktérií, plesní a iných mikroorganizmov, ktoré spôsobujú alergie
a iné zdravotné problémy.

Konopné dosky sa opracovávajú bežnými rezacími nástrojmi - nožmi. Veľkou
výhodou dosiek je, že pri spracovávaní nie je potrebné používať ochranné
prostriedky. Na rozdiel od minerálnych vlákien nevzniká žiadna prašnosť.

Izolácie z konopného vlákna patria medzi prírodné materiály, ktoré pochádzajú
z obnoviteľných zdrojov. Pri výrobe väčšiny materiálov na prírodnej báze sa
výrobcovia usilujú o udržanie čisto ekologickej stránky produktu. Konopné
dosky disponujú vynikajúcimi tepelno- a zvukovoizolačnými vlastnosťami.
Dosky sú ošetrované rôznymi soľami, vďaka čomu sú zabezpečené výborné
horľavostné parametre, čím sa vyrovnávajú bežne používaným konvenčným
tepelným a zvukovým izoláciam.
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Prírodná flexibilita
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Vyrábané z konopných vlákien

Flexibilné dosky tvorené konopnými a BiCo -
bikomponentnými vláknami

Novostavba
Rekonštrukcia
Sanácia

Použitie ako univerzálne tepelno-izolačné
dosky do rámových konštrukcií - medzi
krokvy, stojky a trámy. Hlavná tepelno-
izolačná vrstva v streche, v stene a v
stropoch.

Prírodná alternatíva k bežne používaných
minerálnym rohožiam a doskám.

Difúzne otvorené panely = 1,9

Technicky osvedčený a testovaný výrobok

Racionálne spracovanie s patričnými
skúsenosťami aplikácie

CSI Praha-Zlín

Surovina na výrobu - konope ako prírodná
obnoviteľná surovina

Použiteľné:

Kontrola kvality:

Zloženie

m

:
85 - 87 % konopné vlákno
10 - 12 % BiCo vlákno - pojivo
3 - 5 % soda

Hofatex CannaTherm
®

Konopné flexibilné dosky



Použitie

Šikmá strecha

Obvodová stena

Podlaha

Pri riešení hlavnej tepelno-izolačnej vrstvy v rámci strešných konštrukcií je veľkou
výhodou z hľadiska prácnosti využívanie ľahko stlačiteľných a flexibilných
tepelných izolácií. Z tohto dôvodu prinášajú dosky Hofatex CannaTherm veľké
výhody pre realizátorov. Tieto konopné dosky zabezpečujú, vďaka veľkým
výrobným hrúbkam, rýchle a jednoduché vypĺňanie priestorov medzi krokvami.
Konopné izolácie majú vysoké akumulačné hodnoty tepla, čo je v prípade
obytných podstrešných priestorov nevyhnutnou vlastnosťou, zabezpečujúcou
ochranu vnútorných priestorov pred nadmerným prehrievaním v letných
mesiacoch. V kombinácii s drevovláknitými doskami Hofatex na strešnej
konštrukcii je zaručená vnútorná pohoda interiéru a vynikajúca mikroklíma.

Konopné izolačné dosky majú vynikajúce tepelno-izolačné vlastnosti. Pri ich
využívaní sa dosahujú excelentné hodnoty súčiniteľa prechodu tepla pri
strešných konštrukciách riešených spôsobom priznaných aj nepriznaných
krokiev. Tieto dosky sa umiestňujú hlavne v medzikrokvovom priestore ale aj pod
alebo nad krokvami.

Obvodový plá ť sa podieľa najvä ou mierou na v etkých tepelných stratách
budov. Hofatex CannaTherm je vhodný na izoláciu obvodových stien tvorených
rámovou alebo masívnou konštrukciou. Zabezpečuje vynikajúce izolačné
vlastnosti stien na báze dreva, ale aj rôznych silikátov.
Pri izolovaní drevených rámových konštrukcií je použitie konopných dosiek veľmi
široké. Je ich možné aplikovať ako výplňovú izoláciu do rámov, ale aj pred alebo
za rám.
V prípade masívnych drevených alebo silikátových konštrukcií je možné
aplikovať konopné dosky do exteriérovej alebo interiérovej strany.
Z hľadiska izolácie fasád, čiže z exteriérovej strany, je možné vytvorenie
odvetranej - zavesenej fasády a s pomocou omietateľných dosiek je možné
vytvoriť kontaktnú fasádu.
Pri použití v interiéry sa využívajú vynikajúce regulačné vlastnosti z hľadiska
vzdušnej vlhkosti. Dosky sa umiestňujú do nosného latovania z kovu alebo z
dreva a sú zakryté obkladom rôzneho druhu - drevený obklad alebo sádrokartón.

V prípade podlahových konštrukcií, ktoré sú uložené na teréne, je možné využiť
vynikajúce tepelno-izolačné vlastnosti konopných dosiek na dosiahnutie
požadovaných hodnôt. V tomto prípade je možné ukladať konopné dosky
Hofatex CannaTherm do dreveného nosného roštu.
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Technické údaje

Vyrobené z konopných a BiCo vlákien

- deklarovaná
= 0,040 W/m.K

= 1,9

1.600 J/kgK

podľa EN ISO 11925-2

30 kg/m

v mm
40, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180

v mm
600 x 1200

40 mm -  12
50 mm -   10
60 mm -   8
80 mm -   6
100 mm -   5
120 mm -  4
140 mm -   3
160 mm -   3
180 mm -  2

40 mm -  120
50 mm -   100
60 mm -   80
80 mm -   60
100 mm -   50
120 mm -  40
140 mm -   30
160 mm -   30
180 mm -  20

v m na palete
40 mm -  86,40
50 mm -   72,00
60 mm -   57,60
80 mm -   43,20
100 mm -   36,00
120 mm -  28,80
140 mm -   21,60
160 mm -   21,60
180 mm -  14,40

µ

B2

Tepelná vodivosť

Faktor difúzneho odporu

Špecifická tepelná kapacita

Trieda horľavosti

Hustota

Hrúbky

Rozmery

Počet dosiek v balení

Počet dosiek na palete

Plocha dosiek
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Hofatex CannaTherm
®

Konopné flexibilné dosky

Krokvy

Parozábrana

Vzduchotesná vrstva

Laty

Sádrovláknitý obklad

Strešná krytina

Latovanie

Kontralatovanie

Hofatex Kombi 100 mm

Hofatex CannaTherm

®

®

Izolácia strechy s Hofatex CannaTherm a Hofatex Kombi® ®


