Nové trendy v izoláciách – Prezentačný
deň firmy IZOLA Košice s.r.o.
Dňa 14.6.2012 sa v hoteli Yasmín konal prezentačný deň firmy IZOLA Košice, s.r.o.
pod názvom Nové trendy v izoláciách. Organizačne ho zabezpečovala firma A-sice.
Zúčastnilo sa ho 175 zaregistrovaných účastníkov, zväčša projektantov. Cieľom bolo
prezentovať novinky na trhu s izoláciami.
Nosnú prednášku mala Prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD. riaditeľka Technického
a skúšobného ústavu stavebného na tému Nové technické a energetické požiadavky na
stavebné konštrukcie a budovy. Prvá časť prednášky bola zameraná na pripravované
zmeny a revízie zákonov, vyhlášok a technických noriem súvisiacich so znižovaním
energetickej náročnosti budov. V druhej časti sa venovala protipožiarnej bezpečnosti
kontaktných zatepľovacích
systémov (ETICS) a výsledkom požiarnych skúšok
zapracovaných do zásad riešenia detailov konštrukcií zatepľovacích systémov.
V úvodnej prednáške Ing. Jaroslav Varga, CSc., konateľ firmy IZOLA Košice, s.r.o.,
prezentoval dvadsaťjedenročné skúsenosti firmy IZOLA s izoláciami v oblasti projekcie,
predaja a realizácií izolácií.
Firma Baumit predstavila inovatívne riešenia v tepelnoizolačných systémoch - lepiacu
kotvu StarTrack , samočistiacu povrchovú úpravu na báze nanotechnológií a nový koncept
888 fasádnych farieb Baumit Life. Prezentovali výhody lepiacej kotvy, kde v podklade
ukotvený kotviaci prvok StarTrakt neprechádza cez izolant a tým eliminuje riziko estetických
a technických nedostatkov na fasáde. Baumit NanoporTop samočistiaca omietka, ktorá
v sebe spája vysokú paropriepustnosť silikónovej omietky s najnovšími poznatkami z oblasti
nannotechnológií a tým zostáva fasáda dlho čistá a pekná.
Knaufinsulation prezentoval tiež tri novinky nedávno uvedené na trh. Fasádnu dosku
SMARTwall so špeciálnou povrchovou úpravou, ktorá realizátorom urýchli aplikáciu pri nižšej
spotrebe lepidla a armovacej malty. Tepelné izolácie rady Unifit ocenia tí, ktorí sú
orientovaní na kvalitu a myslia ekologicky. Tepelnoizolačné dosky SunJa zasa spájajú
výhody sivého a bieleho expandovaného polystyrénu. Osobitná výhoda spočíva
v integrovanej vrstve bieleho polystyrénu na vonkajšej strane, ktorá znižuje tepelnú záťaž pri
priamom slnečnom žiarení.
V prednáške zástupcu firmy Ravago – Tepelné izolácie z extrudovaného
polystyrénu Styrofoam – včera, dnes a zajtra boli ako včerajšok prezentované výsledky
skúšok dosák Roofmate, ktoré boli 15 rokov zabudované v streche s opačným poradím
vrstiev. Boli potvrdené technické parametre, hlavne tepelno-technické,
garantované
výrobcom v čase zabudovania. Súčasnosť reprezentoval ucelený sortiment firmy DOW
hrúbok 20 – 200 mm, pevnosti v tlaku do 700 kPa a zlepšené lambdy. Pre použitie
extrudovaného polystyrénu začne v tomto roku platiť nová norma STN 72 7221-3
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Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Časť 3: Priemyselne vyrábané výrobky
z extrudovaného polystyrénu. Ako budúcnosť - nové výrobky, ktoré pri rovnakej hrúbke
zlepšujú tepelnoizolačné vlastnosti – Roofmate MK a grafitový extrudovaný polystyrén
Xenergy.
Po prestávke dostal priestor obchodný riaditeľ Polyformu Podolinec prednáškou
Expandovaný
polystyrén
a jeho
možnosti.
Zvlášť
zaujímavá
bola
časť
o najekologickejšom polystyréne z Polyformu, nakoľko až 95 % polystyrénu tvorí vzduch
a ten ich je tatranský.
Témou Požiadavky na realizáciu a odvodnenie plochých striech sa zaoberal
zástupca českého výrobcu strešných vpusti a doplnkov firmy Topwet. V druhej časti
Bezpečná strecha v praxi prezentoval bezpečnostné prvky zabudované do strechy.
Spoločnosť Firestone Builging Produkts prišla s predstavením jednovrstvových
systémov na báze TPO a syntetickej gumy EPDM, ktorá zaznamenáva rýchly rozvoj najmä
vďaka svojím schopnostiam uspokojiť zvyšujúce sa nároky na životnosť, odolnosť
a ekologickú nezávadnosť.
Posledné dve prednášky patrili firme IZOLA. V prvej prednáške Ploché strechy – ako
správne navrhnúť a vyriešiť detaily prezentoval Ing. Lečko dlhoročné skúsenosti firmy
v tejto oblasti zhrnuté do firemného katalógu Ploché strechy – osvedčené skladby
a detaily. V druhej prednáške bol predstavený aktuálny Cenník izolačných materiálov a bola
zdôraznená pridaná hodnota firmy IZOLA - poradenstvo, kde s predaným materiálom
zákazník získava aj skúsenosti z realizácií.
Na základe vyhodnotenia dotazníkov môžeme skonštatovať, že väčšina účastníkov
hodnotila zvládnutie seminára po organizačnej a obsahovej stránke pozitívne a bol pre nich
veľkým prínosom.

V Košiciach 29.6.2012
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