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Η ειδική του διαμόρφωση συμβάλλει στην 
εξοικονόμηση ενέργειας. Το ISOBELL είναι μια 
καινοτόμος λύση μικρού πάχους, φτιαγμένο με 
εντελώς διαφορετικά υλικά και μεθοδολογίες 
συγκριτικά με αυτά που χρησιμοποιούνται ήδη στην 
κατασκευή. Ελαφρύ και εύκολο στη χρήση, επιτρέπει 
την αποκατάσταση και τη θερμομόνωση τοίχων, με 
αποτέλεσμα την προστασία και τη διατήρηση των 
κτιρίων.

Ιδανικό για εργασίες αποκατάστασης ή ανακαίνισης 
χωρίς ενόχληση για όσους ζουν στο σπίτι, βελτιώνει 
την ενεργειακή απόδοση και αποκαθιστά τους 
εξωτερικούς και εσωτερικούς τοίχους. Η εφαρμογή 
γίνεται ανεξάρτητα πολυπλοκότητας των επιφανειών.

Μια λύση με βάση την 
κλωστοϋφαντουργία, 
κατοχυρωμένο με 
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας,
που λύνει τα προβλήματα 
της Θερμικής μόνωσης και 
υγρασίας των τοίχων και 
των προσόψεων.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
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ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΙΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ

Μείωση των απωλειών θερμότητας Αυτό το  
σύστημα  λειτουργεί  ως  ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΦΡΑΓΜΟΣ 
και συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας ενός 
τυπικού μη μονωμένου τοίχου έως και 31%. Η 
θερμική αγωγιμότητα είναι 0,031 W / mK.

Ομοιόμορφες θερμικές γέφυρες
Λόγω της υψηλότερης θερμοκρασίας στην 
επιφάνεια, είναι η καλύτερη λύση για να αποφύγετε 
τη συμπύκνωση υγρασίας.

Αποτρέπει τις μικρορωγμές
Προσαρμόζεται τέλεια ακόμη και σε μη επίπεδες 
επιφάνειες με διακοσμητικά στοιχεία, καμπύλες, 
κόγχες και γωνίες.

Εξαιρετική διαπνοή
Η τιμή Sd (m) είναι 0,18. Χάρη στην υψηλή διαπνοή 
του, το υλικό είναι σε θέση να μειώσει τη σχετική 
υγρασία στους χώρους έως και 30%,

Προστατεύει από την ανιούσα υγρασία
Το ISOBELL  είναι  διαπερατό  από  ατμούς αλλά 
αδιαπέραστο από το νερό. Εφαρμόζεται απευθείας 
σε υγρά τοιχώματα ή τοίχους που έχουν υποστεί 
βλάβη από τριχοειδή υγρασία, προστατεύει από την 
εμφάνιση κρυσταλλικών αλάτων και τις επιφανειακές 
βλάβες, με διάρκεια στο χρόνο.

Εξαλείφει τη μούχλα
Ανθεκτικό σε μούχλες και μύκητες, χάρη στην υψηλή 
τιμή Ph.
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ΠΕΔΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

Το ISOBELL είναι ένα εύκαμπτο πολυστρωματικό 
υλικό χαμηλού πάχους, απόλυτα ανθεκτικό και 
διαμορφώσιμο σε οποιαδήποτε επιφάνεια, εύκολο 
στην εφαρμογή και βέλτιστο για κάθε τύπο επιθυμητού 
φινιρίσματος.

Οι πρώτες τοποθετήσεις πριν 10 χρόνια είχαν 
εξαιρετικά θετικά αποτελέσματα και, εκτός από 
τις δυνατότητες του συστήματος στον τομέα 
της ενεργειακής απόδοσης,  μπορέσαμε να 
επαληθεύσουμε και  άλλα  πλεονεκτήματα του 
ISOBELL, για παράδειγμα, στον τομέα της 
προστασίας από το σχηματισμό μούχλας και 
δημιουργίας κρυσταλλικών αλάτων, καθώς και στο 
πεδίο ακουστικής απόδοσης.

Οι στεγνές κατασκευές είναι εξαιρετικό υπόστρωμα 
για τη χρήση του ISOBELL. Στην πραγματικότητα, 
δεν υπάρχει ανάγκη για αρμούς γιατί ταιριάζει τέλεια 
με αυτές τις επιφάνειες, δεν χρειάζεται καρφίδες και 
συνδυάζεται με έναν εννοιολογικό τρόπο με στεγνές 
κατασκευές που έχουν σχεδιαστεί για να αυξάνουν 
την ενεργειακή απόδοση κτιρίων.

Είναι ιδανικό επίσης για την ανακαίνιση παλιών 
σπιτιών με εμφανή προβλήματα υγρασίας και κακής 
θερμομόνωσης.
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ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

Το σημείο δρόσου του νερού μετατοπίζεται μέσα 
στον τοίχο εμποδίζοντας έτσι την ξήρανση της 
υγρασίας στην επιφάνεια του τοίχου. Ανθεκτικό 
στο νερό, διατηρεί πάντα τα άλατα σε υδατικό 
διάλυμα και εμποδίζει την ανάπτυξη κρυστάλλων με 
επακόλουθη ζημιά στην τοιχοποιία. Το πιο σημαντικό 
χαρακτηριστικό είναι ότι μειώνει την απώλεια 
θερμότητας στο σπίτι σας.

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  R.Μ = 0,34 μ2Κ / Δ 

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ  λ = 0,031 W / mK 

ΔΙΑΠΝΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ    Sd = 0,18 m

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ IR  e = 0,59

Μασίφ τούβλο τοίχος μισή βεράντα 
U-τιμή του τοίχου (BS EN ISO 6946): 
Αρχική τιμή = 1,9 W / m²K | 
Προσαρμογή = 1,3 W / m²K |  
Βελτίωση 31,5%

1 ISOBELL PLAST (2 mm)
2 ISOBELL
3 ISOBELL PLAST (2 mm)
4 Lime render (20 mm)
5 Solid bricks (250 mm)
6 Lime-gypsum plaster (20 mm)
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Αντοχή στην υγρασία
Για τον υπολογισμό της ποσότητας του 
συμπυκνωμένου νερού, το συστατικό εκτέθηκε στο 
ακόλουθο σταθερό κλίμα για 90 ημέρες: εσωτερικός 
χώρος: 20°C και 50% υγρασία. Εξωτερικό: -10°C και 
υγρασία 80%. Υπό αυτές τις συνθήκες, παράγεται 
συνολικά 0,058 κιλά νερού συμπύκνωσης ανά 
τετραγωνικό μέτρο, ποσότητα που στεγνώνει το 
καλοκαίρι σε 3 ημέρες.

Υγρασία
Η εσωτερική θερμοκρασία της επιφάνειας είναι 
16,7°C (αυξημένη κατά 3°C) με αποτέλεσμα σχετική 
υγρασία στην επιφάνεια. Σε αυτές τις συνθήκες δεν 
αναμένεται σχηματισμός μούχλας.
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1 ISOBELL PLAST (2 mm)
2 ISOBELL
3 ISOBELL PLAST (2 mm)
4 Lime render (20 mm)
5 Solid bricks (250 mm)
6 Lime-gypsum plaster (20 mm)
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Περίοδος οικονομικής απόσβεσης
Με την τοποθέτηση του συστήματος ISOBELL 
βελτιώνεται η τιμή U από 1,9 Wm²K σε 1,3 W/ m²K. 
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ετήσια εξοικονόμηση 
ενέργειας θέρμανσης περίπου κατά 48 kWh / m². Με 
το προαναφερθέν κόστος παραγωγής θερμότητας, 
αυτό μεταφράζεται σε μείωση του ετήσιου κόστους 
θέρμανσης περίπου 7,30 € / m² το πρώτο έτος και 
με βάση την αύξηση της τιμής κατά 5% ετησίως 
περίπου. 8,40 € / m² μετά από 3,8 χρόνια.

* Ο υπολογισμός βασίζεται σε μηνιαίες μέσες θερμοκρασίες. 
Πηγή: Ιταλικό μετεωρολογικό έτος για τον υπολογισμό της 
ενέργειας (2016)
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

Θερμική αγωγιμότητα (W/mK) 0,031
Εκπομπή 0,59
Πυκνότητα (kg/m3) 140
Αντοχή στη φωτιά E
Πάχος (mm) 5 + 10%
Θερμοκρασία λειτουργίας (C) - 40/+80
Μετάδοση υδρατμών Sd (m) 0,18
Αντοχή εφελκυσμού (N / mm2) 2,9
Αντοχή “pull off” (N/cm2) 30

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ISOBELL

πορτοκαλί επένδυση τοίχου από βάση από 100% 
πολυεστέρα μη υφασμένο ύφασμα και ακρυλική 
επίστρωση. Διατίθεται σε ρολά 7,5m με φάρδος 
0,95m.

Τα αποτελέσματα ελήφθησαν μέσω πιστοποιημένων και τυποποιημένων 
δοκιμών σε εξωτερικά εργαστήρια εξουσιοδοτημένα και αναγνωρισμένα 
για τη δοκιμή υλικών και εξαρτημάτων για την οικοδομική βιομηχανία.
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Τοίχος

Σοβάς

Κόλλα ISOBELL

Μόνωση ISOBELL

Φινίρισμα ISOBELL

Πάτωμα

Έδαφος

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
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Το ISOBELL αποτελείται από 100% πολυεστέρα από 
μη υφασμένο ύφασμα, επικαλυμμένο με ακρυλική 
ένωση 100% με βάση το νερό, πυρίμαχο.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

(σάρωση του κωδικού με το τηλέφωνο)( 
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PLAST

Ορυκτό συγκολλητικό και λείο μείγμα, έτοιμο για χρήση 
και ιδανικό για ΥΓΡΟΥΣ ΤΟΙΧΟΥΣ. Αποτελείται από 
σταθεροποιημένο πυριτικό κάλιο, πυριτικά αδρανή, 
χαλαζιακή άμμο με ελεγχόμενη κοκκομετρία και 
διάφορα πρόσθετα σε περιεκτικότητα που εγγυάται 
την εκπλήρωση φυσικών παραμέτρων όπως: 
διαπερατότητα, υδατοαπωθητικότητα, 
διάχυση CO2. μειωμένου 
βάρους με κόκκους 
περλίτη για καλύτερη 
επεξεργασία.

Θερμική αγωγιμότητα (W/mK) 0.45
Πυκνότητα (kg/m3) 1.4
Αντίσταση στη φωτιά A
Διάρκεια ζωής (μήνες) 12
Θερμοκρασία λειτουργίας (C) -30/+80
Μετάδοση υδρατμών Sd (m) 0.05
Καμία ανάπτυξη μυκήτων
Κόκκος  (mm) 1
Κατανάλωση  (kg/ m²) 5

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΙΟΥΣΑ ΥΓΡΑΣΙΑ

Για να επιτευχθεί η μέγιστη προστασία ενός τοίχου, 
είτε πρόκειται για ανακαίνιση σπιτιού είτε για νέα 
κατασκευή, είναι απαραίτητο να αξιολογηθεί η 
υδατοαπωθητικότητα και η διαπνοή των υλικών που 
χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση των εργασιών. 
Για την προστασία μιας τοιχοποιίας από φθορά, 
το  προϊόν  που  χρησιμοποιείται  πρέπει  να είναι 
υδατοαπωθητικό ή ικανό να αποτρέπει και να 
εμποδίζει αποτελεσματικά τη διείσδυση του νερού.
Πρέπει επίσης να αναπνέει για να εξασφαλίσει τη 
φυσική ανταλλαγή υδρατμών του τοιχώματος, καθώς 
επίσης να έχει καλές θερμομονωτικές ιδιότητες, ώστε 
να αποτρέπει τη διαρροή θερμότητας.

Το σύστημα PLAST έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά. 
Στην πραγματικότητα η εξάτμιση μετακινείται μέσα 
στον τοίχο, εμποδίζοντας την υγρασία να στεγνώσει 
στην επιφάνεια, διατηρώντας έτσι τα άλατα πάντα 
σε διάλυμα. Με αυτό τον τρόπο δεν δημιουργούνται 
κρυσταλλικά άλατα στην επιφάνεια, με επακόλουθη 
ζημιά στον τοίχο.
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STUCCO

Κόλλα / σοβάς για την επισκευή ραγισμένων τοίχων 
που εκτίθενται σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. 
Αποτελεί ένα εξαιρετικά ελαστικό σύστημα με δυναμικά 
χαρακτηριστικά που διατηρούνται στο χρόνο.

Θερμική αγωγιμότητα (W/mK) 0.45
Πυκνότητα (kg/m3) 1.1
Αντίσταση στη φωτιά E
Διάρκεια ζωής (μήνες) 12
Θερμοκρασία λειτουργίας (C) -30/+80
Μετάδοση υδρατμών Sd (m) 0.25
Καμία ανάπτυξη μυκήτων
Κόκκος (mm) 1
Κατανάλωση  (kg/ m²) 4

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΓΡΑΣΙΑ & ΡΩΓΜΕΣ

Σύστημα για εξωτερικές ΠΡΟΣΟΨΕΙΣ, συμβάλλει 
στην προστασία και διατήρηση των τοίχων. 
Δυστυχώς, δεν λαμβάνεται πάντα υπόψη, ότι πολλές 
φορές η υγρασία που εμφανίζεται στο εσωτερικό των 
κτιρίων μετά από μακρές περιόδους βροχοπτώσεων, 
οφείλεται σε ένα περίπλοκο φαινόμενο που 
προκαλείται από ένα σύνολο παραγόντων, όπως 
τριχοειδείς βλάβες σε χρώματα και σοβάδες.
Όταν μια εξωτερική όψη επηρεάζεται από τα 
προαναφερθέντα φαινόμενα, το νερό διεισδύει στο 
εσωτερικό των τοίχων και αρχίζει να παγώνει.

Καθώς διαστέλλεται, συνεχίζει να καταστρέφει την 
επιφάνεια, και καθώς αυξάνεται η θερμοκρασία και 
εξατμίζεται, δημιουργούνται άλατα και αναθυμιάσεις. 
Όταν το συνειδητοποιήσουμε, σκεφτόμαστε να 
αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα με κάποια λύση που 
προστατεύει τον τοίχο από την διάβρωση της βροχής. 
Όμως πρέπει να ανησυχούμε και για το γεγονός ότι 
η στεγανωτική δράση οποιουδήποτε προϊόντος δεν 
είναι αρκετή, αλλά είναι απαραίτητο να βεβαιωθούμε 
ότι το προϊόν έχει και κάποια άλλα χαρακτηριστικά: όχι 
μόνο να κάνει αδιαβροχοποίηση  ή να αποτρέπει τον 
σχηματισμό λειχήνων, αλλά να προσφέρει και λύση 
σε ρωγμές και μικρορωγμές. Το σύστημα STUCCO 
έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά.
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BOND

Κόλλα / σοβάς για την ανιούσα υγρασία και επιπλέον 
θερμομόνωση, για χρήση τόσο σε εσωτερικούς 
όσο και σε εξωτερικούς τοίχους. Αποτελείται από 
συνθετική ρητίνη σε υδατικό γαλάκτωμα για καλύτερη 
πρόσφυση, αδρανή σωματίδια με ελεγχόμενη 
κοκκομετρική καμπύλη, υαλώδη σφαιρίδια της 3M 
και διάφορα
πρόσθετα.

Θερμική αγωγιμότητα (W/mK) 0.27
Πυκνότητα (kg/m3) 1.1
Αντίσταση στη φωτιά E
Διάρκεια ζωής (μήνες) 12
Θερμοκρασία λειτουργίας (C) -30/+80
Μετάδοση υδρατμών Sd (m) 0.25
Καμία ανάπτυξη μυκήτων
Κόκκος (mm) 0.7
Κατανάλωση  (kg/ m²) 3.5

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
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Προστασία από ανιούσα υγρασία & θερμομόνωση
Σύστημα που συμβάλλει σε αύξηση 30% στην 
εξοικονόμηση ενέργειας ενός τυπικού τοίχου 
περιορίζοντας τη διασπορά της θερμότητας από το 
εσωτερικό.

Εφαρμόσιμο σε κάθε υπόστρωμα, αποτελεί τη λύση 
στη θερμομόνωση σε προβλήματα: θερμογεφυρών, 
συμπύκνωσης και διασποράς ενέργειας. Εφαρμόζεται 
σε λεπτή στρώση πάχους 5 mm, αποτρέπει το 
σχηματισμό συμπύκνωσης και μούχλας, μονώνει 
δοκούς και υποστυλώματα, αποτρέπει τη διασπορά 
θερμότητας, βελτιστοποιώντας την εξοικονόμηση 
ενέργειας.

Η ανακλαστική συμπεριφορά του προϊόντος εγγυάται 
βέλτιστη άνεση διαβίωσης σε κάθε εποχή. Εφαρμόζεται 
απευθείας στους τοίχους, το δάπεδο ή την οροφή 
και έχει σχεδόν μηδενική επίδραση στον όγκο των 
δωματίων. Το προϊόν διατίθεται, τόσο για εσωτερική 
όσο και για εξωτερική χρήση. Η ευκολία εγκατάστασης 
δεν απαιτεί αυστηρά καταρτισμένους εργάτες. Το 
σύστημα BOND έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά. 
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ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ISOBELL 
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Το ISOBELL είναι ένα εξαιρετικά λεπτό ειδικά 
υφασμένο υλικό με βάση τον πολυεστέρα, 
μοναδικό και κατοχυρωμένο με δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας. Διατίθεται σε ρολά (7,5m Χ 0,95m), 
είναι ευέλικτο και ελαφρύ και ταιριάζει με πολλά 
φινιρίσματα τοίχων. Είναι εύκολο στην εφαρμογή, 
κόβεται εύκολα γύρω από διακόπτες / πρίζες / 
καλοριφέρ κλπ, και η τοποθέτησή του δεν είναι 
καθόλου επεμβατική στον χώρο. Η τοποθέτηση 
της μεμβράνης γίνεται με τις κόλλες ISOBELL. 
Αφού στεγνώσει, σοβαντίζουμε με το ίδιο υλικό σε 
πάχος περίπου 5mm. Το συνολικό τελικό πάχος 
μετά από μια άμεση στρώση επιχρίσματος είναι 
περίπου 10 mm.

Το ISOBELL είναι διαπερατό από τους ατμούς 
αλλά αδιάβροχο, αντιστέκεται σε κάθε πλευρική 
μεταφορά υγρασίας, εμποδίζοντας την εμφάνιση 
μούχλας και κρυσταλλικών αλάτων στην επιφάνεια. 
Σημαντικό πλεονέκτημα είναι η ταχύτητα 
εγκατάστασης σε σοβατισμένους τοίχους, άρα 
δίνεται η δυνατότητα να τοποθετήσετε μεγάλες 
επιφάνειες σε πολύ σύντομο χρόνο, τόσο σε 
οικιστικούς όσο και σε επαγγελματικούς χώρους 
με ελάχιστη διακοπή λειτουργίας.

Ένα καινοτόμο προϊόν για 
την εξάλειψη της ανιούσας 
υγρασίας, μούχλας και 
ρωγμών. Ιδανικό τόσο για 
εσωτερική όσο και εξωτερική 
χρήση, με θερμομονωτικές 
& ηχομονωτικές ιδιότητες
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Η εξαιρετικά ευέλικτη φύση 
του συστήματος ISOBELL 
είναι ιδανική για τοίχους με 
περίγραμμα και κωνικούς 
τοίχους.

Σε έναν φάρο στη νότια ακτή της Ιταλίας, ένας πελάτης 
άρχισε να ψάχνει τρόπους ώστε να καταστήσει τη 
δομή πιο ζεστή και στεγνή, χωρίς να αλλοιώσει 
την μοναδική δομή του φάρου. Μετά από πολλές 
έρευνες, κατέληξε στο ISOBELL και μετά από δοκιμές/
συζητήσεις ήταν πεπεισμένος ότι η εγκατάστασή του 
σε όλες τις επιφάνειες εσωτερικών τοίχων θα του 
έδινε ζεστασιά και ξηρότητα, πράγμα απαραίτητο για 
να γίνει το κτίριο κατοικήσιμο.

Ένα νέο και καινοτόμο κατοχυρωμένο 
με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σύστημα 
για μόνωση τοίχων & έλεγχο 
υγρασίας, για ξηρούς, ζεστούς 
τοίχους.
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Απαιτήθηκε μια γρήγορη, καθαρή λύση που δεν 
απαιτούσε αφαίρεση επιχρισμάτων ή άλλων 
σημαντικών δομικών στοιχείων και η λύση βρέθηκε 
με την εγκατάσταση του ISOBELL. Η εργασία 
ολοκληρώθηκε σε δύο ημέρες, με ελάχιστη 
φασαρία και αναστάτωση, χωρίς απώλεια εσόδων 
της λέσχης.

Εδώ έχουμε ένα παράδειγμα 
εφαρμογής ISOBELL σε μια 
κοινωνική λέσχη όπου οι 
κύριοι χώροι διαχωρίζονται 
μέσω ενός τοίχου από μια 
κρύα αποθήκη κατάψυξης.
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να κρύο και υγρό εξοχικό σπίτι από συμπαγή 
πέτρα απαιτούσε μια γρήγορη και αποτελεσματική 
λύση για να γίνει το κτίριο πιο ζεστό και στεγνό, 
με παράλληλη διαμονή των ιδιοκτητών στο 
χώρο. Χωρίς να χρειαστεί η αφαίρεση του 
σοβά, το ISOBELL εφαρμόστηκε γρήγορα και 
αποτελεσματικά αλλάζοντας την βιωσιμότητα του 
χώρου

Τέρμα τα υγρά και κρύα 
πρωινά, τώρα οι ιδιοκτήτες 
απολαμβάνουν ένα ζεστό, 
ξηρό και άνετο περιβάλλον 
χάρη στη γρήγορη και καθαρή 
εγκατάσταση του ISOBELL.
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Όντας τόσο λεπτό (8mm συνολικά 
συμπεριλαμβανομένου ενός επιχρίσματος 
3mm), αλλά εξαιρετικά αποτελεσματικό στην 
αντιμετώπιση του κρύου και της υγρασίας, το 
ISOBELL είναι η τέλεια λύση. Μπορείτε να το 
κόψετε προσεκτικά για γωνίες 90 μοιρών χωρίς 
κανένα πρόβλημα. Σημεία της τοιχοποιίας 
που ήταν εκτεθειμένα σε κρύο και υγρασία και 
συχνά με προβλήματα μούχλας, μπορούν να 
μεταμορφωθούν με το ISOBELL.

Πολύ συχνά οι πιο δύσκολες 
περιοχές οποιουδήποτε 
ακινήτου για τοποθέτηση 
μόνωσης είναι τα πλαίσια 
παραθύρων και πορτών
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Το Δημόσιο Κτίριο έλυσε τα 
προβλήματα συμπύκνωσης 
υδρατμών και υγρασίας 
χρησιμοποιώντας μια 
καινοτόμο λεπτή αδιάβροχη 
μόνωση εσωτερικού χώρου.

Το δημόσιο κτίριο της φωτογραφίας προκαλούσε 
πονοκεφάλους στον ιδιοκτήτη καθώς οι 
μακροχρόνιοι ενοικιαστές είχαν παράπονα για 
κρύο και προβλήματα μούχλας. Χρειαζόταν 
επομένως μια λύση με ελάχιστη φασαρία. Στην 
έρευνα, διαπιστώθηκε ότι κάποια διεισδυτική 
υγρασία οφειλόταν επίσης σε κακή υδρορροή, 
που έχει πλέον διορθωθεί. Τα πράγμα ήταν ακόμη 
πιο δύσκολα γιατί οι ένοικοι είχαν μικρά παιδιά και 
πουθενά αλλού να μείνουν κατά τη διάρκεια των 
εργασιών επισκευής

Καταφέραμε και αφήσαμε το μεγαλύτερο αριθμό 
από πρίζες και διακόπτες στη θέση τους, οπότε δεν 
χρειαζόταν ηλεκτρολόγος. Το αποτέλεσμα είναι ότι το 
κτίριο έχει πλέον πιο ζεστούς τοίχους και οι ένοικοι 
είναι ευχαριστημένοι με τους τοίχους να φαίνονται 
καινούργιοι
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Ανησυχείτε για τις ρωγμέςστους 
τοίχους;  Το πρόβλημα λύθηκε

Μεγαλύτερες ρωγμές στην εξωτερική τοιχοποιία 
συμβαίνουν όταν ένα σπίτι έχει καθίζηση ή το 
έδαφος από κάτω του μετατοπίζεται. Αυτοί οι 
τύποι ρωγμών συνήθως δεν απειλούν τη δομική 
ακεραιότητα του σπιτιού, αλλά δημιουργούν ένα 
σημείο εισροής των υπόγειων υδάτων, με όλα τα 
ανεπιθύμητα αποτελέσματα της υγρασίας.

 
Η πρόσοψη αυτού του σπιτιού άρχισε να 
υγραίνεται μετά από έντονες βροχοπτώσεις. Οι 
ρωγμές στους τοίχους ήταν κυρίως η αιτία αυτού 
του προβλήματος. Η λύση του προβλήματος 
ήρθε με το ISOBELL, μια λεπτή, ανθεκτική και 
εύκαμπτη μεμβράνη.
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