Den perfekte isolering
fra kælder til loft

Ω Fantastisk varmeisolering
Ω Maksimal energibesparelse
Ω Fremtidens varmeisolering

austrotherm.com

"Indeklimaet har samme betydning for boligkvaliteten, som beskyttelsen af klimaet har for vores
planet – begge dele er enormt
vigtigt i dag", siger meteorolog og
klimaekspert Andreas Jäger.
"En god isolering hjælper både på
det ene og det andet: Den skaber
et hjem, hvor man føler sig godt
tilpas, og yder samtidig et effektivt bidrag til den globale beskyttelse af klimaet."

Andreas Jäger
Klimaekspert og
Austrotherm varemærkeambassadør

Austrotherm sørger for beskyttelse af klimaet.

N

u har klimaet brug for en aktiv indsats. Austrotherm® viser, hvordan rigtig klimabeskyttelse ser
ud: for nutidens kunder og bygherrer, men også for fremtidens generationer.

Austrotherm® produkter er værdifulde for vores klima i mere
end en forstand: Jo bedre isolering, desto mere "isoleres" energiforbruget også, og der spares CO2. Og det gælder år for år:
Med deres effektivitet og lange levetid skaber Austrotherm®
produkter merværdi både for nutidens kunder og for fremtidige
generationer.

jøbevidst: Allerede i 2013 blev den etableret som topmoderne
XPS-produktionsanlæg med maksimal energieffektivitet.

Alle fabrikker i Østrig og Tyskland arbejder med et integreret
managementsystem, forkortet IMS, med miljø- og energistyring: Det medfører en frivillig forpligtelse til forbedring under
løbende kontrol. Hertil bruges også certificeringerne i henhold
til ISO 14001 og ISO 50001. Her drejer det sig om mange ting
Miljøvenlig produktion
Beskyttelsen af klimaet gælder hos Austrotherm® også for lige fra strømbesparelse og energigenvinding til de miljø- og
selve virksomheden. Fabrikken i Pinkafeld bærer som første affaldsansvarlige, som arbejder aktivt på hver eneste fabrik.
EPS-fabrik i Østrig titlen "Klimabündnis-Betrieb" (medlem af
den østrigske organisation Klimabündnis). Den udnytter over- Og sidst, men ikke mindst, er Austrotherm®'s produktion af høskudsvarme fra det tilstødende biomasse-varmekraftværk; 100 jeffektive isoleringsmaterialer helt uden affald: Alt polystyrolafprocent af strømmen kommer fra vedvarende energikilder.
fald, som opstår under produktionen, integreres 100 procent i
processen igen.
På fabrikken i Purbach viser mange miljøprojekter deres virkning. Et eksempel er fotovoltaik-anlægget på taget også. I det Lille „fodaftryk“
grønne bælte omkring fabriksområdet er der anbragt 600.000 Energieeffektivitet i produktionen, har en meget lang levetid på
bier. Fabrikken i den tyske by Wittenberge arbejder også mil- isoleringsmaterialerne og deres evne til genanvendelse minime-
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Beskyttelse af klimaet made
by Austrotherm.
Beskytter mange
generationer.

Derfor skal du isolere!
Det kræver både internationale og nationale initiativer at
gøre noget mod den globale opvarmning. Ikke mindst
det enkelte menneske kan også gøre noget for at beskytte miljøet og klimaet. Her er syv grunde, der taler for
perfekt isolering:

1. Spar energiomkostninger
Over 70 % af varmen går til spilde gennem tag, kælder og facader. Med Austrotherm varmeisolering sparer
man mange varmeudgifter år efter år.
2. Bo komfortabelt
På den kolde tid af året kan der i et ældre, uisoleret hus
være enorme forskelle mellem lufttemperaturen og temperaturerne på indersiden af ydermurene. Et hus, som
er isoleret med Austrotherm produkter, forbedrer indeklimaet betydeligt.

rer Austrotherm® produkternes "økologiske fodaftryk". Med det
østrigske miljømærke for produktgruppen Austrotherm XPS®
har Austrotherm® i øvrigt siden 2007 været den eneste udbyder
af XPS-isoleringsmateriale i Østrig med denne udmærkelse.
Produktion i landet
Hos Austrotherm® bliver produktionen i landet. Det giver mange
fordele for kunderne, fra stor produkttilgængelighed til pålidelige leveringstider. Det betyder også korte leveringsafstande –
og dermed besparelse af store mængder CO2, som ville blive
frigivet i tilfælde af lange transporter. Det, der er et pluspunkt
for Austrotherm® kunder, er altså samtidig en væsentlig faktor
for beskyttelsen af klimaet.
Tillid og respekt
Austrotherm® sætter som traditionel familievirksomhed pris på
langvarige forbindelser. Værdier som tillid og respekt i omgangen med medarbejdere og partnere samt leverandører og kunder udleves i praksis. Og det, som Austrotherm® lover, holder
de også: I Østrig kalder man det for "håndslagskvalitet". Kunder
og partnere kan stole fuldt og helt på deres leverandør af isoleringsmateriale. Austrotherm® mener nemlig, at et godt klima er
vigtigt – både det globale og det mellem mennesker.

3. Beskyt klimaet
Med en omfattende varmeisolering med Austrotherm
isoleringsmaterialer minimeres CO2-udledning, således
at klimaet beskyttes.
4. Sikring af værdier
Værdien på et hus øges med varmeisolering. På grund
af de konstant stigende energipriser er en termisk renovering med isolering en af de vigtigste værdibevarende
foranstaltninger.
5. Bliv uafhængig af usikre energikilder
Varmeisolering giver den sikkerhed, at man ikke er afhængig af usikre energikilder. Dermed giver Austrotherm isoleringsmaterialer uafhængighed.
6. Få tilskud
Et mindstemål af varmeisolering er allerede foreskrevet.
Bedre isolering, f.eks. til lavenergihus- eller passivhusniveau eller termisk renovering, er derudover for det meste tilskudsberettiget.
7. Dejligt behageligt om sommeren
En faglig korrekt isolering holder rummene kølige om
sommeren. Den forhindrer, at der kommer for meget
varme udefra gennem bygningens komponenter.
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Austrotherm isoleringsmaterialer

Varmeisolering fra kælder til loft!
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Isolering af kældervæggen
udvendigt = perimeterisolering
Isolering på flade tage

Isolering af kældervæggen
indvendigt

Isolering af vinduesog dørlysninger

Isolering under
klaplaget

Isolering til vådrum
og skillevægge

Gulvisolering

Sokkelisolering

Facadeisolering

Isolering på spær
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1

Gulvisolering:
Austrotherm Resolution® gulv

2

Sanitetsområdet:
Austrotherm UNIPLATTE®

3

Tagtætning:
Austrotherm tagafslutningselement

4 Facadeisolering:
4a Austrotherm Resolution® facade
4b Austrotherm XPS® TOP murkantbane

5a

5b

2

3

5 Fladt tag:
5a Austrotherm
Austrotherm
Austrotherm
Austrotherm
Austrotherm
Austrotherm
Austrotherm
Austrotherm
5b		
Austrotherm

XPS® Premium 30 SF
XPS® PLUS 30 SF
XPS® TOP 30 SF
XPS® TOP 30 TB SF
XPS® TOP 50 SF
XPS® TOP 50 TB SF
XPS® TOP 70 SF
XPS® TOP 70 TB SF
Resolution® fladt tag

6

Under bundpladen/
indvendig kælderisolering:
Austrotherm XPS® TOP 30 SF
Austrotherm XPS® TOP 30 TB SF
Austrotherm XPS® TOP 50 SF
Austrotherm XPS® TOP 50 TB SF
Austrotherm XPS® TOP 70 SF
Austrotherm XPS® TOP 70 TB SF
Austrotherm bundplade-isoleringssystem

7

Tag med høj rejsning:
Austrotherm Resolution® tag med høj rejsning

8 Sokkelisolering:
		Austrotherm XPS® Premium P
Austrotherm XPS® PLUS P
Austrotherm XPS® TOP P TB GK
Austrotherm XPS® TOP P GK
Austrotherm XPS® TOP Z-folieisolering
9

Udvendig kælderisolering:
Austrotherm XPS® Premium 30 SF
Austrotherm XPS® PLUS 30 SF
Austrotherm XPS® TOP 30 SF
Austrotherm XPS® TOP 30 TB SF
Austrotherm XPS® TOP Drain
Austrotherm XPS® TOP 50 SF
Austrotherm XPS® TOP 50 TB SF
Austrotherm XPS® TOP 70 SF
Austrotherm XPS® TOP 70 TB SF

10 Vindues- og facadeudformning:
Austrotherm facadeprofiler
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Austrotherm XPS®
Fra kælder til loft

Spare energiomkostninger, reducere udledninger og samtidig beskytte klimaet? Og det under kraftigt
tryk og ved høj fugtighed? Her er den rosa Austrotherm XPS® TOP det rigtige valg. Uanset om det er
i omvendte tage, som perimeterisolering, på facader eller sokler, tåler Austrotherm XPS® isoleringsplader mange forskellige former for belastning. Modstandsevne mod fugt, modstandsdygtighed mod
skift mellem frost og tø, mekanisk styrke og modstandsevne mod forrådnelse er bare nogle af dette
universaltalents gode egenskaber.
Østrigsk kvalitet
Vores fabrik i Purbach er det eneste produktionsanlæg til XPS
i Østrig. Det moderne forsknings- og testlaboratorium sikrer
den perfekte kvalitet. Det er en selvfølge, at Austrotherm isoleringsmaterialer opfylder kravene i alle relevante produktstandarder: Både i EU, Østrig og Tyskland samt i de østlige nabolande.
Genanvendelse har høj prioritet hos Austrotherm®
Eftersom Austrotherm XPS® isoleringsplader i omvendte tage
og under bundplader kun lægges løst, er der mulighed for
100% genanvendelse. Austrotherm XPS® pladernes høje grad
af genanvendelighed er uovertruffen!
Bidrag til beskyttelse af klimaet
Austrotherm XPS® er også perfekt egnet til isolering mod kuldebroer. Også den store trykstyrke taler for Austrotherm XPS®.
Med de nye løsninger stiller Austrotherm® produkter til rådighed for bygherrer og renoveringsfirmaer, hvis isoleringsværdier
overgår alt, hvad der tidligere er set. Kombineret med pladens
lange levetid får du en isoleringseffekt, som viser sin virkning
gennem mange år. Langvarig beskyttelse af huset og en vedvarende isoleringseffekt er også et vigtigt bidrag til beskyttelsen af klimaet, fordi CO2-udledning reduceres betydeligt med
en perfekt termisk isolering.

Ω Fantastisk varmeisolering
Ω Høj mekanisk styrke
Ω Lukket cellestruktur
Ω God modstandsevne mod ældning
Ω Høj grad af miljøvenlighed
Ω Enkel bearbejdning
Austrotherm XPS® produkter:
Ω Austrotherm XPS® Premium 30 SF
Ω Austrotherm XPS® Premium P
Ω Austrotherm XPS® PLUS 30 SF
Ω Austrotherm XPS® PLUS P
Ω Austrotherm XPS® TOP P GK og TB GK
Ω Austrotherm XPS® TOP 30 SF og TB SF
Ω Austrotherm XPS® TOP 50 SF og TB SF
Ω Austrotherm XPS® TOP 70 SF og TB SF
Ω Austrotherm XPS® TOP Drain
Ω Austrotherm XPS® TOP 30 GK
Ω Austrotherm universalplade
Ω Austrotherm bundplade-isoleringssystem
Ω Austrotherm dug til omvendt tag WA

Austrotherm® tilbyder den bredeste produktportefølje på
markedet for XPS-isoleringsplader og opfylder dermed
mange forskellige behov og krav.
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Austrotherm XPS® Premium 30 SF
Det bedst isolerende XPS

I efterhånden mere end 60 år har Austrotherm® gennem sit arbejde fået kompetence inden for isoleringsmaterialer og løbende
bevist kompetencen med nye, bedre produkter. Disse årtiers
erfaring gør det muligt at udvikle innovationer, der opfylder
selv de højeste krav. Isoleringsværdierne er løbende blevet
forbedret gennem intensiv forskning: Resultatet er det nye
Austrotherm XPS® Premium 30 SF. Det isolerer med en imponerende varmeledningsevne på 0,027 W/(mK) ved en tykkelse
på 40 til 400 mm og 23% bedre end standard-XPS. Dermed
viser det især sine fordele de steder, hvor pladsen er trang. Den
nye, meget varme-isolerende, trykfaste og vandafvisende isoleringsplade af XPS isolerer perfekt og sparer plads.

Nu i sortimentet: Nu kan du også få den bedst isolerende XPS
til sokkelområdet. Austrotherm XPS® Premium P er udviklet til
det "svage punkt" mellem perimeter- og facadeisolering.

!
+

Meget varmeisolerende – det bedste XPS,
λD = 0,027 W/(mK)
Isolerer perfekt – især når pladsen
er trang

€

Er velegnet til boligbyggeri med tilskud (gælder i Østrig)
Modstandsdygtig mod vand

Hvad angår isoleringsværdi, er Austrotherm XPS® Premium 30 SF det bedste XPS, der findes for øjeblikket.
Fås i tykkelserne 40 til 400 mm.

Side

7

Austrotherm XPS® PLUS 30 SF
Til X-TREM god isolering

Austrotherm XPS® PLUS, med en varmeledningsevne på
λD = 0,032 W/(mK), giver fantastisk isolering med det bedste
forhold mellem pris og ydelse. XPS-isoleringspladen er yderst
varmeisolerende, trykfast og vand- afvisende.
Nu i sortimentet: Austrotherm XPS® PLUS P fås nu også til
sokkelområdet i tykkelserne 80 - 400 mm. Med en lambdaværdi på 0,032 fortsættes den fantastiske varmeledningsevne
helt fra bunden.

Anvendelsesområde:
Ω Udvendige kældervægge
Ω Over og under bundpladen
Ω I omvendte tage og terrassetage
Ω I tag-på-tag-løsninger
Ω I vådrum
Fordelene er:
Ω XPS med fantastisk varmeledningsevne λD = 0,032 W/(mK)
Ω Modstandsdygtigt mod vand og tryk

!
+

Yderst varmeisolerende – λD = 0,032 W/(mK)
Fantastisk varmeisolering

€

Er velegnet til boligbyggeri med tilskud
Modstandsdygtig mod vand
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Austrotherm XPS® i større tykkelser
Bedre varmeledningsevne med varmebindingsproces

Austrotherm® producerer XPS-isoleringsplader op til en tykkelse på 400 mm med en ny varmebindingsproces.
På denne måde er det enkelt at implementere de større isoleringstykkelser, som kræves energimæssigt til isolering af kældre og flade tage. De tykke plader har med en varmeledningsevne på 0,035 W/(mK) en god isoleringseffekt.

En energibesparende byggestil kræver
store XPS-isoleringstykkelser
Isoleringsplader er udsat for store belastninger, når de bruges
til isolering af flade tage og kældre. Den rosa Austrotherm
XPS® er her det optimale isoleringsmateriale, fordi det er
modstandsdygtigt mod vand og tryk. Lavenergi- og passivhuse kræver, at bygningsdelene har optimerede U-værdier og
dermed større isoleringstykkelser, og at isoleringsmaterialerne
har en bedre varmeledningsevne. Med Austrotherm XPS® TOP
TB kan man nu også opnå U-værdier i omvendte tage, der
opfylder kravene til lavenergi- og passivhuse.

Termisk binding: Ny teknologi
giver gode varmeledningsevner
Austrotherm® anvender en ny teknologi i den termiske binding
af XPS-plader. Ved produktionen med varmebindingsprocessen anvendes der ikke noget binde- eller klæbemiddel. I stedet
samles flere tynde XPS-plader ved hjælp af en særlig produktionsmetode til én tyk Austrotherm XPS® TOP TB-plade.
På denne måde opnås der en god varmeledningsevne på
0,035 W/(mK), der er relevant for isoleringseffekten. Derudover
forenkles genanvendelsen ved slutningen af husets levetid,
fordi slutproduktet ikke består af flere materialetyper, der skal
sorteres.

Austrotherm
Austrotherm
Austrotherm
Austrotherm
Austrotherm

XPS®
XPS®
XPS®
XPS®
XPS®

TOP 30 TB SF
TOP 50 TB SF
TOP 70 TB SF
Premium 30 SF
PLUS 30 SF

Ω Udvendige kældervægge
Ω Over og under fundamentet
Ω I omvendte tage, terrassetage og parkeringsdæk
Ω I vådrum,
tag-på-tag-løsninger
Ω Kerneisolering

Austrotherm XPS® Premium P
Austrotherm XPS® PLUS P
Austrotherm XPS® TOP P TB GK
Ω Sokkelisolering
Ω Isolering af
kuldebroer
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Optimal perimeterisolering
Fundamentet for enhver isolering
Når kælderen er godt isoleret, forbliver boligarealet også varmt. Kulden fra kældervæggene og fundamentet/
klaplaget føres ikke opad på grund af den gode isolering.
For at skåne miljøet og spare på dine egne varmeudgifter skal
du allerede begynde med varmeisoleringen i kælderen eller
ved fundamentet. For at opnå en bedre varmebeskyttelse er
det imidlertid en god idé og også nødvendigt at varmeisolere
i det såkaldte perimeterområde. Man reducerer dermed på den
ene side afgivelsen af varme fra uopvarmede og opvarmede
kælderrum, og på den anden side dannelsen af kuldebroer
i kælderdæk eller fundamentområdet. Begrebet "perimeter"
omfatter de dele af et hus, der berører jorden.

Optimal perimeterisolering med
Austrotherm XPS® isoleringsplader
Austrotherm XPS® viser især sine fantastiske egenskaber der,
hvor ekstremt tryk og ekstrem fugt stiller ekstra høje krav til
isoleringen.

Kraftig varmeisolering
Med perimeterisoleringen, som er varmeisoleringen på kældervæggens yderside, reduceres varmeafgivelsen både fra
opvarmede og uopvarmede kældre. Ved udbygning af kælderen – til gæsteværelse, sauna eller måske hobbyrum – kan du
med Austrotherm XPS® undgå ekstraomkostninger og efterfølgende udgravninger.
Ved komplet isolering af kælderen uden for murværket spares
der plads til indendørsområdet, og kuldebroer forhindres.
De væsentlige produktfordele – god varmeisolering, i vidt omfang modstandsdygtighed mod fugt og høj tryk- styrke – udnyttes her komplet. Endvidere giver Austrotherm XPS® god
beskyttelse af fugttætningen. Minimumtykkelsen for et perfekt
lavenergihus er mindst 180 mm og for et passivhus mindst
240 mm.

Beskyttelse af fugttætningen

I vidt omfang modstandsdygtigt mod vand

Den optimale beskyttelse af fugttætningen med Austrotherm
XPS® isoleringsplader yder et vigtigt bidrag til den perfekte
bygning. På grund af den høje trykstyrke er der ikke behov
for et beskyttelseslag til isoleringspladerne ved efterfyldning af
fundamentudgravningen.

Netop i et konstant fugtigt miljø skal isoleringsmaterialet være
så modstandsdygtigt mod vand som muligt. Austrotherm
XPS® isoleringsplader har en næsten lukket cellestruktur.
Mindst 95 % af cellerne er lukkede og derfor uimodtagelige
for vand. Dermed er den kapillære vandoptagelse 0,0 vol.-%.
Det er også helt problemfrit at anvende Austrotherm XPS® ved
langvarigt eller trykkende grundvand.
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Høj trykstyrke

Bestandighed mod humussyrer

Med en tilladt vedvarende trykbelastningsevne for Austrotherm
XPS® varmeisoleringspladerne på 13 til 25 t/m2 er anvendelse
i perimeterisoleringen mulig ned til 15 m dybde under terræn.

Ved forsøg med indbyggede XPS-isoleringsplader blev der gennem en periode på 15 år ikke konstateret skader på grund af
humussyrer eller andre naturligt forekommende stoffer i jorden.

Fra kælder til loft

Skøjtebaner

Frugtlagre
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Vejbyggeri

●

Jernbanebyggeri

●

Sportshaller

●

Andre anvendelsesområder

●

Tag-på-tag-løsning (nybyggeri)

●

Tag-på-tag-løsning (renovering)

●

Tag med bevoksning

●
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Omvendt tag

●

Kerneisolering
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Parkeringsdæk
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Terrassetag
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Tag med ralbelægning

●

Kuldebroer

●

Tagarmering

●

Sokkelområdet

●

Indvendige vægge

●

Udvendige kældervægge

Industrigulve

●

Ydervæg

Vådrum

Austrotherm XPS® Premium 30
Austrotherm XPS® Premium P
Austrotherm XPS® PLUS 30
Austrotherm XPS® PLUS P
Austrotherm XPS® TOP 30
Austrotherm XPS® TOP 30 TB
Austrotherm XPS® TOP Drain
Austrotherm XPS® TOP 50
Austrotherm XPS® TOP 50 TB
Austrotherm XPS® TOP 70
Austrotherm XPS® TOP 70 TB
Austrotherm XPS® TOP P
Austrotherm XPS® TOP P TB
Austrotherm universalplade

Over fundamentet

Gulv

Anvendelsesområder for
Austrotherm XPS®
(gælder i Østrig)

Under fundamentet

Anvendelsesområder for Austrotherm XPS®
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Bemærk: Folderen om kemisk bestandighed finder du på austrotherm.com
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Anvendelse af Austrotherm XPS®
Enkle at bearbejde

Ved punktvist at anbringe et opløsningsmiddelfrit klæbemiddel (bitumen eller kunststof) klæbes pladerne direkte på
fugttætningen. Normalt anbringes Austrotherm XPS® isoleringsplader med trinfals forskudt i forbandt. Krydssam-

linger skal så vidt muligt undgås. Pladerne skal opsættes
tæt på hinanden. Derefter fyldes fundamentudgravningen
ved at påfylde ca. 30 cm høje lag af efterfyldningsmateriale.
Den mekaniske komprimering udføres med en let maskine.

Eksempler på anvendelse
Perimeterisolering på bygning med kælder og pladefundament

3

9

8

7

1

10
6
4

5

2

1

1 A
 ustrotherm XPS® Premium 30 SF
Austrotherm XPS® PLUS 30 SF
Austrotherm XPS® TOP 30 SF
Austrotherm XPS® TOP 30 TB SF
Austrotherm XPS® TOP 50 SF
Austrotherm XPS® TOP 50 TB SF
Austrotherm XPS® TOP 70 SF
Austrotherm XPS® TOP 70 TB SF
2 Fugttætning (vertikal)
3 Kældermurværk
4 Fundamentplade
5	Fugttætning (horisontal)
6 	Austrotherm Resolution® gulv
7	Austrotherm EPS® T 650-PLUS
8 Skillelag
9 Støbt gulv
10 Keramisk belægning
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Nødvendige isoleringstykkelser ved bygningsdele der berører jorden:
Passivhus

Lavenergihus

U-værdi [W/m2k] – (gælder i Østrig)

0,10

0,15

Austrotherm XPS® Premium 30 SF

260 mm

180 mm

Austrotherm XPS® PLUS 30 SF

300 mm

210 mm

Austrotherm XPS® TOP 30 SF, 50 SF, 70 SF
Austrotherm XPS® TOP 30 TB SF, 50 TB SF, 70 TB SF

350 mm

250 mm

Perimeterisolering til maksimale krav:
Austrotherm
XPS
XPS®
XPS®
XPS®
®

Premium 30 SF
PLUS 30 SF
TOP 30 SF
TOP 30 TB SF

XPS® TOP 50 SF
XPS® TOP 50 TB SF

XPS® TOP 70 SF
XPS® TOP 70 TB SF

Austrotherm XPS® TOP - belastningsgrupper
Trykbelastning ved 10 % stukning

[t/m2]

30

50

70

Tilladt vedvarende trykbelastning (krybeegenskab)

[t/m2]

13

18

25

Maksimal indbygningsdybde (vejledende værdier)

[m]

5

11

15

Eksempler på anvendelse
Perimeterisolering på bygning med kælder og stribefundament

3
1
2
10

9

11
8
7

5
1

6

1 A
 ustrotherm XPS® Premium 30 SF
Austrotherm XPS® PLUS 30 SF
Austrotherm XPS® TOP 30 SF
Austrotherm XPS® TOP 30 TB SF
Austrotherm XPS® TOP 50 SF
Austrotherm XPS® TOP 50 TB SF
Austrotherm XPS® TOP 70 SF
Austrotherm XPS® TOP 70 TB SF
2 Fugttætning (vertikal)
3 Kældermurværk
4 Stribefundament
5 Bundplade
6	Fugttætning (horisontal)
7 	Austrotherm Resolution® gulv
8	Austrotherm EPS® T 650-PLUS
9 Skillelag
10 Støbt gulv
11 Keramisk belægning

4
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Austrotherm XPS® P isoleringsplader til sokkelområdet
Den bedste isolering i sokkelområdet

Facadeområdet lige over terræn er udsat for specielle belastninger.
Her kan en særlig isolering vise sine fordele.

De nye til soklen

Godt pudsunderlag

Austrotherm® gør nu også en indsats for soklen: Nu sørger
Austrotherm XPS® Premium P og Austrotherm XPS® PLUS P
for den bedste isolering i sokkelområdet. Begge består af den
gennemprøvede Austrotherm XPS®, og begge har en præget
overflade: Hvis der kun må bruges et produkt med glat overflade til perimeterisolering, er en præget plade det perfekte valg
over jorden: Pudset hæfter godt på den ru tekstur. Og nu til det
væsentlige: Begge produkter imponerer med deres fantastiske
varmeisoleringsværdier!

Austrotherm XPS® TOP P isoleringsplader har en god vedhæftningsevne til påføring af puds. Austrotherm XPS® TOP er
fugtbestandig og derfor særdeles velegnet til brug i sokkelområdet, fordi dette område er udsat for en stor fugtbelastning på
grund af vandsprøjt. Sokkelisoleringen med Austrotherm XPS®
TOP P bør anbringes indtil ca. 30 cm over det færdige niveau.
Fastklæbningen på underlaget skal udføres omhyggeligt og
kan ske med f.eks. klæbemørtel.

Ω Kraftig fugtbelastning på grund af belastning med regn, sne
og vandsprøjt
Ω Øget behov for varmeisolering på grund af kuldebroer via
indvendigt forbundne kælderdæk og kældermure
Ω Øget trykbelastning, f.eks. på grund af mulige mekaniske
belastninger fra cykler, små køretøjer, boldspil etc.
Her anbefaler vi, også af hensyn til de visuelle udformningsmuligheder, at anvende Austrotherm XPS® TOP P isoleringsplader med præget overflade. Her har man især fordel af den høje
trykstyrke, den gode modstandsevne mod fugt og den fantastiske varmeisolering.

Fantastisk klæber- og pudsvedhæftning
De bedste økologiske egenskaber (celleindholdet er luft)

+

Fantastisk varmeisolering

€

Er velegnet til boligbyggeri med tilskud
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Vægisolering med Austrotherm XPS®
Lang holdbarhed på facaden

Den rigtige isoleringsplade er en vigtig del af en smuk og holdbar facade. Der er flere gode muligheder for at
opbygge en perfekt isoleret væg. Austrotherm XPS® isoleringsplader er altid en del af løsningen: De giver en rigtig god isolering, klarer også midlertidige fugtbelastninger og bidrager til, at ydermuren holder længe. Og i den
passende vægkonstruktion kan næsten alle isoleringsværdier opnås.

Facadeisolering
Austrotherm XPS® TOP P isoleringsplader med prægede overflader giver en rigtig god varmeisolering og et godt pudsunderlag. Sørg for tilstrækkelig fastgørelse med plugs i sokkelområdet!
I forbindelse med den bagventilerede facadeisolering kan der
anvendes vilkårlige skærme. Uanset om det er træforskalling,
betonfærdigdele, glas- eller metalelementer – der sættes ingen
grænser for kreativiteten i udformningen. Austrotherm XPS®
isoleringsplader med glat overflade reducerer ikke væggens
isoleringseffekt, selv ved midlertidige fugtbelastninger. Fordelen ved denne opbygning er den klare fysiske adskillelse af de
enkelte lag i bygningen. Det gør også diffusionsteknisk konstruktionen fuldstændig uproblematisk.

Isolering af svømmebassiner
Uanset om det er udendørs eller i en hal, sikrer isolering med
Austrotherm XPS® et lavt energiforbrug og en dejlig varm temperatur på badevandet.
Isoleringspladerne kan enten anbringes uden for svømmebassinet – på fundamentet eller sidevæggen – eller inde
i den bærende konstruktion. Bemærk: Før anvendelse i den
bærende konstruktion skal du henvende dig til vores Tekniske
afdeling. Vær opmærksom på foreneligheden med diverse
svømmebassinfolier.

Kerneisolering
I denne vægkonstruktion sidder Austrotherm XPS® isoleringspladerne mellem indervæggen og en oftest opmurede ydermur.
Indervæggen overtager den bærende funktion, mens ydervæggen ikke er bærende. Fordelen ved denne opbygning er ydermurens længere levetid, hvis den er lavet af klinkbrændte sten
eller et andet, ekstra vejrbestandigt materiale. Endvidere kan
man, fordi det er muligt at vælge en vilkårlig tykkelse på varmeisoleringen, praktisk talt opnå enhver isoleringsværdi, også for et
passivhus.
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Austrotherm XPS® TOP Drain
Trykfast varmeisoleringsplade af ekstruderet polystyrolhårdskum med trinfals samt langsgående riller og filterdug til perimeterisolering og dræning.

Perimeterisoleringspladen Austrotherm XPS® TOP Drain på
basis af den gennemprøvede Austrotherm XPS® TOP 30 er for
det første konstrueret til udvendig isolering i jorden. For det
andet filtrerer en pålimet dug det indtrængende vand og leder
det videre i de indfræsede, langsgående riller, hvor det fra kælderens ydervæg løber videre til dræningen under fundamentet.
Med en vandgennemløbsværdi på op til 2,19 1/(ms) er Austrotherm XPS® TOP Drain således det ideelle isoleringsmateriale
til at beskytte kældre mod indtrængende væde. Testet i henhold til DIN EN ISO 12958:2010-08. Austrotherm XPS® TOP
Drain klæbes på tætningen og er af hensyn til en let bearbejdning forsynet med en trinfals og en glat inderside.

!
+

Perimeterisolering og dræning
i ét
Fantastisk
varmeisolering
De bedste økologiske egenskaber (celleindholdet er luft)

€

Er velegnet til boligbyggeri med
tilskud (gælder i Østrig)
Modstandsdygtig mod vand
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Austrotherm XPS® TOP murkantbane
Austrotherm XPS® TOP murkantbane er en kantafslutning, der er udviklet
specielt til beklædning af dør- og vinduesåbninger i skalmure.

Den består af vores gennemprøvede Austrotherm XPS®
TOP P GK ekstruderingsskum, som er yderst varmeisolerende samt modstandsdygtigt mod forrådnelse og vand.
På grund af dens mål kan den tilpasses nøjagtigt og
samtidig ukompliceret til den beregnede afstand mellem
den bærende mur og skalmuren. Dermed har kuldebroer
omkring vinduer og døre ikke en chance. De formstabile
Austrotherm murkantbaner har en præget overfladestruktur, så der kan pudses direkte oven på dem. De monte-

res på murværket med plugs, søm eller klæber og kan
tilskæres ganske enkelt på byggepladsen med en hobbykniv eller stiksav.

Austrotherm XPS® TOP Z-folieisolering
Z-folieisolering af ekstruderet polystyrolhårdskum med not og fer på enderne

Austrotherm XPS® TOP Z-folieisolering anvendes til tørre kælderydervægge og sokler i murværk med skalmur af Austrotherm
XPS® TOP 30. I skalmursmellemrummet kan Austrotherm XPS®
TOP Z-folieisoleringen påklæbes hurtigt og i overensstemmelse
med DIN-standarden. Det indarbejdede fald gør det muligt at

lede eventuel fugt væk og forhindrer, at der kommer vand ind i
kerneisoleringen. I det videre forløb lægges Austrotherm XPS®
TOP Z-folieisoleringen som normalt vandret i skalmurens område i overensstemmelse med DIN-standarden. Not- og fer-princippet muliggør en udførelse uden kuldebroer.
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Vægisolering med Austrotherm XPS®
Lang holdbarhed på facaden

Den rigtige isoleringsplade er en vigtig del af en smuk og holdbar facade. Der er flere gode muligheder for at
opbygge en perfekt isoleret væg. Austrotherm XPS® isoleringsplader er altid en del af løsningen: De giver en rigtig god isolering, klarer også midlertidige fugtbelastninger og bidrager til, at ydermuren holder længe. Og i den
passende vægkonstruktion kan næsten alle isoleringsværdier opnås.

Facadeisolering
Austrotherm XPS® TOP P isoleringsplader med prægede overflader giver en rigtig god varmeisolering og et godt pudsunderlag. Sørg for tilstrækkelig fastgørelse med plugs i sokkelområdet!
I forbindelse med den bagventilerede facadeisolering kan der
anvendes vilkårlige skærme. Uanset om det er træforskalling,
betonelementer, glas- eller metalelementer – der sættes ingen
grænser for kreativiteten i udformningen. Austrotherm XPS®
isoleringsplader med glat overflade reducerer ikke væggens
isoleringseffekt, selv ved midlertidige fugtbelastninger. Fordelen ved denne opbygning er den klare fysiske adskillelse af de
enkelte lag i bygningen. Det gør også diffusionsteknisk konstruktionen fuldstændig uproblematisk.

Isolering af svømmebassiner
Uanset om det er udendørs eller i en hal, sikrer isolering med
Austrotherm XPS® et lavt energiforbrug og en dejlig varm temperatur på badevandet.
Isoleringspladerne kan enten anbringes uden for svømmebassinet – på bundpladen eller sidevæggen – eller inden
i den bærende konstruktion. Bemærk: Før anvendelse i den
bærende konstruktion skal du henvende dig til vores Tekniske
afdeling. Vær opmærksom på foreneligheden med diverse
svømmebassinfolier.

Kerneisolering
I denne vægkonstruktion sidder Austrotherm XPS® isoleringspladerne mellem indervæggen og en oftest opmuret ydermur.
Indervæggen overtager den bærende funktion, mens ydervæggen ikke er bærende. Fordelen ved denne opbygning er ydermurens længere levetid, hvis den er lavet af klinkbrændte sten
eller et andet, ekstra vejrbestandigt materiale. Endvidere kan
man, fordi det er muligt at vælge en vilkårlig tykkelse på varmeisoleringen, praktisk talt opnå enhver isoleringsværdi, også for et
passivhus.
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Tagisolering med Austrotherm XPS®
Det sikre og rentable omvendte tag

Det omvendte tag er en flad tagkonstruktion, hvis vigtigste kendetegn er varmeisoleringen, som – i modsætning
til almindelige flade tagkonstruktioner – ligger over fugttætningen. Denne konstruktion blev først mulig med
udviklingen af isoleringsmaterialer, der nærmest ikke opsuger vand. Denne tagkonstruktion imponerer især med
tre egenskaber: Sikkerhed, enkelhed og rentabilitet.

Sikkerhed

Enkelhed

Det optimale samspil mellem de enkelte funktioner er afgørende for, at en flad tagkonstruktion kan få en lang levetid.
Beskyttelsen af den bærende konstruktion mod vejrlig og
fugt skal sikres med en holdbar og modstandsdygtig fugttætning. Det er især muligt, når selve fugttætningen beskyttes af
Austrotherm XPS® isoleringsplader mod ekstreme varme- og
frostangreb.

Klar adskillelse af bærende konstruktion – fugttætning – varmeisolering – i separate lag. Der er ikke behov for dampspærre
eller damptrykudligningslag under fugttætningen. Det fantastiske varmeisoleringstal muliggør mindre isoleringsmaterialetykkelser med Austrotherm XPS® end ved anvendelse af andre
isoleringsmaterialer. Med en god varmeisolering er det en selvfølge, at varmeudgifterne reduceres, og miljøet skånes.

Austrotherm XPS® varmeisoleringspladerne sørger for, at fugttætningen i modsætning til de konventionelle varme tage praktisk talt ikke udsættes for temperaturbelastninger. Flade tage,
der er udført efter "omvendt-princippet", har bevist deres værdi
gennem mange år og opfylder de "anerkendte tekniske regler".

Rentabilitet
De gode erfaringer med omvendte tage, når det gælder holdbarhed og enkel opbygning, er vigtige forudsætninger for
denne konstruktions rentabilitet med Austrotherm XPS® isoleringsplader. Den fantastiske varmeledningsevne muliggør
mindre isoleringsmaterialetykkelser med Austrotherm XPS®
end ved anvendelse af andre isoleringsmaterialer. Dette har
især betydning, fordi de største varmetab i hele bygningens
yderside sker gennem tagfladen.
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Austrotherm Premium tag med fald

Højtemperaturisolerende tagsystem med fald i premium-kvalitet

Det højtemperaturisolerende tag med fald i premium-kvalitet giver med Austrotherm EPS® W 30-PLUS og
Austrotherm Resolution® fladt tag den ideelle kombination, så der opnås størst mulig
varmeledningsevne.

Enkel lægning

kg

Enorm vægtbesparelse

Ω

Forhindring af kuldebroer
Udformning af fald, så der opnås
en fejlfri afvanding af taget
Superslank – pladsbesparende isoleringsløsning

λD

Maksimal isoleringseffekt

Vi udarbejder en lægningsplan til dig for grundridset. Bearbejdningen er utroligt enkel: Læg Austrotherm Resolution® plader på, og læg Austrotherm EPS®
tagplader med fald ovenpå. Ved skotrender og skæringspunkter laves der et
geringssnit i diagonalen på tagpladerne med fald, og de lægges efter lægningsplanen. Pladerne er nummereret fortløbende. Med den udførlige, medfølgende stykliste og den direkte levering på byggepladsen er lægningen enkel.

98 %

DÄMMT

MIT

Opstillet på:

Luft

Austrotherm EPS® W30-PLUS
Celleindhold:
Produkttype:
Overflade:
Kantudførelse:
Udnyttet mål:
Udnyttet areal:
Varmeledningsevne:

Luft
iht. ÖNORM B 6000
udformning af fald
lige kant (GK)
1000 x 1000 mm
1 m² pr. plade
λD = 0,030 W/(mK)

Austrotherm Resolution® fladt tag
Produkttype:
Udnyttet mål:
Trykstyrke:
Lukkede celler:
Vanddampdiffusionsmodstand:
Maks. anvendelsestemperatur:
Varmeledningsevne:

Opstillet på:

iht. ÖNORM EN 13166 (PF)
1250 x 1000 mm
120 kPa
> 90 %
10 – 20
130 °C
λD = 0,022 W/(mK)

Nødvendige isoleringstykkelser ved Austrotherm Premium tag med fald:
Passivhus
U-værdi [W/m k] – (gælder i Østrig)
Austrotherm EPS® W30-PLUS

100 mm

Austrotherm Resolution fladt tag

140 mm

Standardopbygning varmt tag*

Lavenergihus

0,10

2

0,15
240 mm

350 mm

60 mm

160 mm

100 mm
240 mm

* Austrotherm EPS® W25
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Det omvendte tag med ralbelægning
Frostsikkert og modstandsdygtigt mod vand

Den enkleste udførelse af et fladt tag efter princippet for omvendte tage er det omvendte tag med ralbelægning. Betrædelse af taget er kun planlagt i forbindelse med kontrol eller
vedligeholdelse. Over de vejrfaste Austrotherm XPS® isoleringsplader (frostsikre, i vidt omfang modstandsdygtige mod
vand) anbringes der en filterdug og en ralbelægning. Den
mindst 5 cm tykke ralbelægning, som anbringes direkte oven
på et filterlag over Austrotherm XPS® isoleringspladerne, skal
opfylde følgende funktioner:

Ω Vindsikring
Ω Beskyttelse mod UV-stråler og strålevarme
Ω Beskyttelse mod "floating" af de enkelte plader
Ω Beskyttelse mod flyveild

1
2
3
4

1 Ralbelægning (16/32)
2 Austrotherm dug til omvendt tag WA
3	
Austrotherm XPS® Premium 30 SF
Austrotherm XPS® PLUS 30 SF
Austrotherm XPS® TOP 30 SF eller Austrotherm XPS® TOP 30 TB SF
Austrotherm XPS® TOP 50 SF eller Austrotherm XPS® TOP 50 TB SF
Austrotherm XPS® TOP 70 eller Austrotherm XPS® TOP 70 TB SF
4 Tagtætning
5 Etageadskillelse med fald

Parkeringsdæk
Stor belastningsevne ved tryk og
tværkræfter
Denne udførelse af det omvendte tag, der har en stor belastningsevne, anvendes f.eks., hvor der er behov for en kørebane eller parkeringspladser til køretøjer. Her anbefales det
at bruge de ekstra trykfaste plader Austrotherm XPS® TOP
50 / 50 TB eller Austrotherm XPS® TOP 70 / 70 TB. Den tilladte permanente trykstyrke på isoleringspladen er på op til
25 t/m2. Kørebanens belægning kan bestå af brosten, armerede pladsstøbte betonplader eller færdige betonplader. For
at aflede tværkræfterne fra kørselsaktiviteterne anbefaler vi
bl.a. et tilstrækkeligt tykt underlag mellem kørebelægningen
og isoleringslaget.

5

1
2

3

4

5
6
7
1
2
3
4

5	
Austrotherm XPS® Premium 30 SF
Kørebelægning, f.eks. jernbeton
Skilledug
Austrotherm XPS® PLUS 30 SF
Drænlag af ral
Austrotherm XPS® TOP 30 SF eller
Austrotherm dug til omvendt tag WA
Austrotherm XPS® TOP 30 TB SF
Austrotherm XPS® TOP 50 SF eller
Austrotherm XPS® TOP 50 TB SF
Austrotherm XPS® TOP 70 SF eller
Austrotherm XPS® TOP 70 TB SF
6 Tagtætning
7 Etageadskillelse med fald

Side

21

Terrassetag
Over tage, kældre og karnapper

Denne populære udgave af det omvendte tag anvendes ikke kun over tage, men også over kældre, karnapper
etc. Pladerne, som kan betrædes, kan enten lægges i et underlag af ral, på pladelejer eller direkte på Austrotherm XPS® TOP 30 striber. Alt efter
udformning kan du anvende vilkårlige terrasseplader.

1

1

2

2

3
4

3

4
5

6

1 Terrasseplader
2	Punktlejer
3 Austrotherm dug til omvendt tag WA
4	Austrotherm XPS® Premium 30 SF
Austrotherm XPS® PLUS 30 SF
Austrotherm XPS® TOP 30 SF eller Austrotherm XPS® TOP 30 TB SF
Austrotherm XPS® TOP 50 SF eller Austrotherm XPS® TOP 50 TB SF
Austrotherm XPS® TOP 70 SF eller Austrotherm XPS® TOP 70 TB SF
5 Tagtætning
6 Etageadskillelse (med fald)

5
6

1 Terrasseplader
2	Underlag
(ral 2/8, ≥ 4 cm)
3 Austrotherm dug til omvendt tag WA
4	Austrotherm XPS® Premium 30 SF
Austrotherm XPS® PLUS 30 SF
Austrotherm XPS® TOP 30 SF eller Austrotherm XPS® TOP 30 TB SF
Austrotherm XPS® TOP 50 SF eller Austrotherm XPS® TOP 50 TB SF
Austrotherm XPS® TOP 70 SF eller Austrotherm XPS® TOP 70 TB SF
5 Tagtætning
6 Etageadskillelse (med fald)
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Det bevoksede tag
"Større livskvalitet" er in
Bevoksede tage er in! De tilfredsstiller menneskets længsel
efter et naturligt miljø og en større livskvalitet. Ikke kun i byområder med tæt bebyggelse, men også inden for den kommunale
og den industrielle byggesektor kan der med bevoksede tage
skabes nye udfoldelsesmuligheder for planter. Moderne flade
tagkonstruktioner som det omvendte tag med Austrotherm
XPS® isoleringsmaterialer er et sikkert grundlag for dette.

Omvendt tag med intensiv beplantning:
Intensiv beplantning omfatter græsplæner, stauder og buske.
De anvendte planter skal vandes og plejes. Der kræves et
drænlag, f.eks. af filterral.

Omvendt tag med ekstensiv beplantning:
Ekstensive beplantninger er vegetationsformer, der i vidt
omfang holder sig selv, videreudvikler sig og ændrer udseende. De skal hverken vandes eller klippes.

1
2

3

4

5
6
7

1	Vegetations- og drænlag
8 - 10 cm
2 Skilledug
3	Drænlag
(ral 2/8 til 16/32)
4	Austrotherm dug til omvendt tag WA

Tag-på-tag-løsning
Ved særlige krav
Tag-på-tag-løsningen som specialudgave er en kombination
af ikke-ventileret et-lags-tag (varmt tag) og omvendt tag. Især
til ældre tage, som stadigvæk er tætte, men hvis varmebeskyttelse set med nutidens øjne ikke er tilstrækkelig, anvendes
tag-på-tag-løsningen. Hvis den oprindelige tagkonstruktion er
blevet beskadiget, er tag-på-tag-løsningen en enkel og effektiv renoveringsmulighed.
Behovet for en dampspærre afhænger af forholdet mellem
isoleringsmaterialets tykkelse og de anvendte materialer. 1) En
kontrolberegning kan anbefales.

5 Austrotherm XPS® Premium 30 SF
Austrotherm XPS® PLUS 30 SF
Austrotherm XPS® TOP 30 SF eller
Austrotherm XPS® TOP 30 TB SF
Austrotherm XPS® TOP 50 SF eller
Austrotherm XPS® TOP 50 TB SF
Austrotherm XPS® TOP 70 SF eller
Austrotherm XPS® TOP 70 TB SF
6 Tagtætning (rodsikkert)
7 Etageadskillelse med fald

1
2

3

4

5
6
7
8

1 Ralbelægning (16/32)
2 Austrotherm dug til omvendt tag WA
3	
Austrotherm XPS® Premium 30 SF
Austrotherm XPS® PLUS 30 SF
Austrotherm XPS® TOP 30 SF eller
Austrotherm XPS® TOP 30 TB SF
Austrotherm XPS® TOP 50 SF eller
Austrotherm XPS® TOP 50 TB SF

4 Tagtætning
5	Austrotherm EPS® W30-PLUS isolering med fald
6	Austrotherm Resolution®
fladt tag
7	Dampspærre og damptrykudligningslag		
8 Etageadskillelse

¹) S
 om tommelfingerregel for, om der er behov for dampspærre, kan du bruge
følgende: Hvis varmeisoleringseffekten under tagbanerne er
 ≤ 1/3 eller ≥ 2/3 af den samlede isoleringseffekt.
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Austrotherm Resolution®
Fremtidens varmeisolering er slank

Fremtiden er slank og isolerer perfekt.
Med en fantastisk varmeledningsevne λD = 0,022 W/
(mK) sætter Austrotherm Resolution® en stopper for trange pladsforhold. Det er et isoleringsmateriale af resol-hårdskum. Ved hjælp af den ekstremt gode isoleringsværdi og
det heraf følgende tyndere materiale kan man isolere områder,
som tidligere var vanskelige at isolere på grund af pladsmangel. Men også ved vanskelige bygningsmæssige forhold, som
f.eks. bebyggelse lige op til skel, behøver man ikke længere at
gå på kompromis med overholdelse af U-værdien. Reduktionen af bygningsdelenes tykkelse, der samtidig øger det udnyttede areal, gør enhver bygherre glad.

1 Austrotherm Resolution®
2 EPS
3 Mineraluld
4 Grantræ

1
2
3
4
5

Austrotherm Resolution® fladt tag
●

Dæk over gennemkørsel

Dæk over kælder

●

●

●
●

●

Mellemetagedæk

●

Øverste etagedæk

●

Dæk

●

Isolering under spær

Tag med fald

●

●

Isolering på spær

Let tagkonstruktion

Bagventileret facade
●

Tag med bevoksning

Kerneisolering
●

Varmt tag (fladt tag)

Indvendig isolering
●

●

Tag

Facadeisolering
●

Austrotherm Resolution® facade

Væg

Austrotherm Resolution® Block

Austrotherm Resolution® gulv

5 Mursten

Med en varmeledningsevne på λD = 0,022 W/(mK) giver
Austrotherm Resolution® den største pladsbesparelse!

Ω Fantastisk varmeledningsevne: λD = 0,022 W/(mK)
Ω Meget slanke konstruktioner
Ω Hurtig og enkel bearbejdning
Ω Lav vægt
Ω Ideel til nybyggeri og termisk renovering
Ω Individuelle tilskæringer
Ω Fås som tag-, væg- og gulvisolering

Anvendelsesområder for
Austrotherm Resolution®
(gælder i Østrig)

Den samme isoleringsværdi –
forskellige materialetykkelser

●

●

●

●

●
●

●

●

●
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Fremtiden ligger simpelthen i bearbejdningen.

Den bedste isoleringsværdi – slanke overbygninger

Austrotherm Resolution® er let at arbejde med. Pladerne kan
uden problemer skæres over med en fintandet håndsav eller
en skarp kniv. Det er ganske vist et nyt materiale, men bearbejdningen sker på samme måde som tidligere. F.eks. er Austrotherm Resolution® facade lamineret med et tyndt lag Austrotherm EPS® F-PLUS, således at det kan bearbejdes som en
normal EPS-plade.

Det nye Austrotherm Resolution® opnår med en varmeledningsevne på λD = 0,022 W/(mK) allerede ved en isoleringstykkelse på 120 mm den samme isoleringsværdi som almindeligt
EPS med en isoleringstykkelse på 200 mm.

Austrotherm Re-solution®
Løsningen af resolhårdskum.

Austrotherm Resolution® facade
Større bolig og bedre rentabilitet

Hvad får du ud af, at din facade er slank? Du får f.eks. værdifulde ekstra kvadratmeter med udnyttet areal. Og en
større rentabilitet på din faste ejendom. Det havde du måske ikke regnet med? Vi viser dig
regnestykket. Både ved nybyggeri og renovering. Du kan kun vinde ved det.

Kompromisløst til nybyggeri:
Især i byområder – med høje grundpriser og strenge bebyggelsesforskrifter spares der værdifulde kvadratmeter med den
tyndere isolering, hvilket bidrager til en betydelig øgning af ejendomsværdien og rentabiliteten. Der kan opnås et større udnyttet boligareal med samme pladsbehov. Ved nybyggeri er det
nu muligt at opfylde alle krav i lovgivningen og sikre optimal
varmeisolering, også hvis der er vanskelige bygningsmæssige
forskrifter.

Større udnyttet areal på samme plads:
Lad os tage et eksempel med et enfamilieshus
med to etager:
Ved at bruge Austrotherm Resolution® med en tykkelse på
120 mm kan det udnyttede boligareal øges med 8 m2. Og det
er med samme isoleringsværdi som 200 mm almindelig EPS.
Almindelig
isolering

+ 8 m2

Kompromisløs ved sanering:
Takket være de ekstremt gode varmeisoleringsværdier for
Austrotherm Resolution® behøver man ikke at undvære varmeisolering i bygningsmæssigt snævre gange, altaner, indgangsområder og mange andre steder. På denne måde kan du opnå
en afgørende pladsgevinst.
I forbindelse med renovering er det nu muligt for første gang at
reagere optimalt på de konkrete forhold. Bygningsmæssige forhold som tagfremspring, tagafslutninger og kviste kan forsynes
optimalt med varmeisolering uden ændring af bygningen.

Austrotherm Resolution®
2
+ 8ellem
r
%
3
+pr. etage

130 m2 udnyttet areal
138 m2 udnyttet areal
med samme udvendige arealbehov i dette eksempel
Superslank – pladsbesparende isoleringsløsning
Hurtig og enkel bearbejdning

+

Over 40 % bedre varmeisolering i forhold til EPS F

Side

25

Austrotherm Resolution® fladt tag

Ekstremt lille opbygningshøjde med ekstremt høj isoleringsværdi

6

5
4
3

2
1

1 Jernbetondæk med fald
2 Dampspærre og
udligningslag

3 Austrotherm Resolution® fladt tag
4 Austrotherm EPS® Plus tag med fald
5 Tagtætning
6 Overfladebeskyttelse, ralbelægning 16/32

En bygning mister op til 30 % varme gennem tagfladerne. Det er en god idé at bruge den bedste varmeisolering,
så den værdifulde energi ikke bare "flyver" væk. Til tagisolering har Austrotherm produkter med maksimal varmeisolering. Med den superslanke isoleringsplade Austrotherm Resolution® fladt tag sparer du meget vægt gennem
et bedre forhold mellem masse og effekt. Ved renovering af tagflader som flade tage og terrassetage, hvor der ikke
er plads til tyk isolering, kan der nu opnås et fornuftigt isoleringsniveau.
kg

Enorm vægtbesparelse

Omkostningsbesparelse gennem lave opbygningshøjder på fladt tag
Tagafslutningens højde giver
afhængigt af udførelse mindre
beton, mursten og tætning

Superslank – pladsbesparende isoleringsløsning

λD

Mekanisk fastgørelse:
Kortere plugs

0,022 W/(mK)

Lavere kranse til lyskupler
Lavere skorstenshøjde,
lavere udluftningsrør

Austrotherm Premium tag med fald

Højtemperaturisolerende tagsystem med fald i premium-kvalitet

se side
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Austrotherm EPS® W30-PLUS
Celleindhold:
Produkttype:
Overflade:
Kantudførelse:
Udnyttet mål:
Udnyttet areal:
Varmeledningsevne:

Luft
iht. ÖNORM B 6000
udformning af fald
lige kant (GK)
1000 x 1000 mm
1 m² pr. plade
λD = 0,030 W/(mK)

Austrotherm Resolution® fladt tag
Produkttype:
Udnyttet mål:
Trykstyrke:
Lukkede celler:
Vanddampdiffusionsmodstand:
Maks. anvendelsestemperatur:
Varmeledningsevne:

iht. ÖNORM EN 13166 (PF)
1250 x 1000 mm
120 kPa
> 90 %
10 – 20
130 °C
λD = 0,022 W/(mK)
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Austrotherm Resolution® gulv
Større rumhøjde ved hjælp af ekstremt lille opbygningshøjde

7
5

6
4
3

1 Jernbetondæk
2 Evt. bundet fyldning
3 Skillelag

2

1

4 Austrotherm Resolution® gulv
5 Skillelag
6 Støbt gulv
7 Gulvbelægning

Kan du godt lide stor rumhøjde? Så er du sikkert ikke meget for tykke isoleringslag. Når det gælder gulvisolering,
opfylder den nye superslanke Austrotherm Resolution® gulvisoleringsplade øgede krav til varmesikring med minimal opbygningshøjde.
Ved renovering har man ofte det problem, at der er for lidt
plads til efterisolering af gulvet, fordi minimumsrumhøjden
skal overholdes. Her kan et par centimeter i opbygningshøjden give en stor effekt. Austrotherm Resolution® er med den
mindste opbygningshøjde og den letteste bearbejdning kompatibel med alle gængse støbte gulvtyper. Dvs. at Austrotherm
Resolution® også egner sig til alle typer støbt gulv med varme.

Superslank – pladsbesparende isoleringsløsning

λD

0,022 W/(mK)
Større rumhøjde ved hjælp af
ekstremt lille opbygningshøjde

Austrotherm Resolution®

Udskæringer fra en blok: Isoler præcis som du vil, hvor du vil
Findes der ikke et standardprodukt, som giver dig en optimal isoleringsløsning? Med de uendelige muligheder
i Austrotherm Resolution® blokke kan du få alle dine isoleringsønsker opfyldt.

Austrotherm Resolution® produktdata
Leveringsform Blok

Længde 2.500 mm, bredde:
1.000 mm, højde: 1.000 mm
Mulighed for særlige pladeformater og individuelle tilskæringer!
Varmeledningsevne
λD = 0,022 W/(mK)
Trykstyrke
120 kPa
Andel af lukkede celler
> 90 %
Vanddampdiffusionsmodstand
μ = 10 - 20
Maks. anvendelsestemperatur
130 °C

+

Med den revolutionære blokproduktion af Austrotherm
Resolution® kan du nu helt enkelt og individuelt skære alle mulige
formater og former ud af isoleringsblokken. Lige fra rørskåle til
skibsskrog. Der er ingen grænser for dine kreative muligheder
– og samtidig opnår
du maksimal isolerings- effekt.

Fantastisk varmeisolering
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Austrotherm facadeprofiler
Kun fantasien sætter grænser

Facaden er husets ansigt og beboernes spejl. Med individuelle facadeprofiler bliver huset til et ægte unika. Ved
udformningen af facader på moderne bygninger kan arkitekter og bygherrer nemlig give deres kreativitet frit løb
takket være individuelle løsninger. Men også dem, der beskæftiger sig med den historiske boligmasse, sætter
pris på de karakterfulde udformningsmuligheder, som man får med facadeprofilerne.

Alsidige anvendelsesmuligheder

Fordelene er:

Facadeprofiler kan anvendes på mange forskellige måder. De
giver moderne huse et usædvanligt præg, nybyggeri et klassisk
udseende i antik stil eller anvendes til prisbillig renovering af ældre
bygninger. Eftersom Austrotherm-profilerne er bøjelige takket
være den elastiske Austrotherm TOP bestrygningsmasse, kan
der bøjes radier på stedet afhængigt af profiltværsnit og størrelse. Austrotherm® er også specialist i historiske replika og har
udviklet mange profilvarianter til smuk udformning af facader. På
denne måde kan gammelt rekonstrueres på en smuk måde, og
nyt kan udsmykkes med omtanke.

Ω I ndividuelle udformningsmuligheder
ΩK
 an bearbejdes prisbilligt og enkelt
Ω Til moderne og klassiske facader

Enkel bearbejdning
Austrotherm facadeprofiler er robuste, bøjelige og enkle at bearbejde. Klæbningen af stødfuger udføres kun med Austrotherm
PU-stødfugeklæber. En enkelt bemaling af facaden er nok.
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Moderne og individuelle facader
med facadeprofiler fra Austrotherm®

Facadeprofiler forbindes normalt med gamle, klassicistiske bygninger og uhøjtidelige villaer fra århundredskiftet. Men ville du have forventet facadedesignelementer på dette moderne nybyggeri? Og så alligevel: Enhver
gesims og karnap består delvist af profiler, som i dag viser deres berettigelse mere end nogensinde før. Sådan
er de ønskede profiler, individuelle, enkle at bearbejde og prisbillige.

Moderne nybyggeri med skræddersyede profiler
Med udviklingen af nye formsprog og facadeprofiler får nutidige boliger og erhvervsbygninger et karismatisk udseende.
Austrotherm® fremstiller moderne profiler efter mål og muliggør

nye facader, der helt sikkert vækker opsigt. Der er ingen grænser for designidéerne, hvis man er planlægger eller arkitekt.
Resultatet er profiler med deres helt egen karakter, som ikke er
til at tage fejl af.

Austrotherm designelement

Gør enhver facade til en moderne designfacade
Austrotherm designelementer giver facaden
en klar, geometrisk struktur og et individuelt
design.
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Nybyggeri med klasse

Austrotherm facadeprofiler til den klassiske stil

Når man bygger nyt, men ikke vil give afkald på et klassisk, antikt udseende, er man godt hjulpet med facadeprofilerne fra Austrotherm®. De mange forskellige profiler gør huse med bare vægge til rene pragtstykker.

Klassiske og repræsentative
Austrotherm®, som er specialist i historiske replika, har udviklet
mange profilvarianter til smuk udformning af facader. På denne
måde får også nye bygninger en klassisk udstråling med en
passende facadeudformning.
Uanset om det er et klassisk enfamilieshus eller et opulent shoppingcenter, giver Austrotherm facadeprofiler enhver bygningstype et personligt ansigt.

Materialelistegenerator
Ved hjælp af dette onlineprogram kan du oprette en materialeliste med facadeprofiler og klæbemidler, der er skræddersyet til
dit hus.

Onlinesøgning
På austrotherm.com kan du søge online efter mange andre
facadeprofiler (specialsortiment).
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Renover ældre byggeri prisbilligt og stilægte
med Austrotherm facadeprofiler

Netop klassiske facader belastes kraftigt af miljøpåvirkninger. Selv profiler af sandsten, som er udhugget af
stenhuggere, er ikke modstandsdygtige for evigt, og er som originalreplika nærmest ikke til at betale for penge.
Ved renovering af ældre boligmasse muliggør Austrotherm facadeprofiler en prisbillig autentisk reproduktion,
der holder længe.
1959: Hus fra Gründerzeit
(sidst i 1800-tallet),
Wien, Baumgasse

2012: Huset uden
facadeprofiler

2013: Takket være Austrotherm facadeprofiler
igen som oprindeligt tænkt
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Austrotherm facadeprofiler Vindues- og dørkarme
Så vindues- og dørkarme bliver til et visuelt blikfang.

FA

FB

A

C

D

L

Linz-bånd

FC

FD

FT

FF

FU

FO

FP

FS

Ω Vilkårlige, arkitektoniske facadeudformninger
Ω Fordele ved udskiftning af vinduer
Ω Elastiske, bøjelige
Ω Også velegnede til afrundede underlag
Ω Vindues- og dørkarme samt pyntebeklædninger

Færdigcoatet – skal kun males (med almindelig
facademaling)

Artikelnr.

BxDxL
i mm

Enhed

Austrotherm PU-stødfugeklæber
Antal stød/patron1)

Austrotherm TOP
bestrygningsmasse
Antal stød/kg2)

FA
FB
A
C
D
L
Linz-bånd
FC
FD
FT
FF
FU
FO
FP
FS

84 x 23 x 2500
135 x 40 x 2500
135 x 25 x 2500
145 x 35 x 2500
120 x 30 x 2500
120 x 20 x 2500
40 x 25 x 2500
67 x 29 x 2500
80 x 20 x 2500
68 x 21 x 2500
155 x 40 x 2500
100 x 30 x 2500
145 x 40 x 2500
135 x 35 x 2500
150 x 45 x 2500

Stk.
Stk.
Stk.
Stk.
Stk.
Stk.
Stk.
Stk.
Stk.
Stk.
Stk.
Stk.
Stk.
Stk.
Stk.

25
15
20
15
20
20
50
25
25
25
13
20
13
15
13

60
36
48
36
48
48
120
60
60
60
31
48
31
36
31

1) V
 ejledende værdier for forbrugsmængderne af Austrotherm PU-stødfugeklæber i patroner pr. stød.
2) V
 ejledende værdier for forbrugsmængderne af Austrotherm TOP bestrygningsmasse pr. stød i kg.
Bemærk: Du finder detaljerede informationer om forbrugsmængderne på adressen www.austrotherm.com

Bemærk: Garanti i stødfugeområdet gives kun ved faglig korrekt anvendelse og bearbejdning af Austrotherm PU-stødfugeklæber og Austrotherm TOP
bestrygningsmasse (se retningslinjerne for bearbejdning).
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Austrotherm tilskæringer

Individuel produktudvikling tilpasset kundens ønsker

Den bedste tilskæring er aldrig bedre end det materiale, den er lavet af. Austrotherm® er PIONEREN inden for
isoleringsmaterialer og kombinerer mange års erfaring med ekstraordinær kompetence inden for
forskning og udvikling. Med tilskæringerne fra Austrotherm® bliver næsten alt muligt!
Kompetence og innovation
Ud over byggeafdelingen, som tager sig af de klassiske isoleringsplader til facader osv., har Austrotherm sit eget team for
tilskæringer, som arbejder med specialløsninger (f.eks. EPStilskæringer til emballage). Alle disse tilskæringer fremstilles på
fabrikken i Pinkafeld, hvor topkvalitet og præcision sikres med
topmoderne anlæg. Tilskæringerne fremstilles præcist ud fra
individuelle måltegninger og kan efter behov (f.eks. større trykstyrke) naturligvis også fremstilles i forskellige materialekvaliteter. Austrotherm® kan takket være sit eget tilskæringsteam, der
altid står klar, reagere meget fleksibelt med kort varsel og sørge
for hurtige leveringer til tiden.

Skræddersyede produkter til dine særlige krav:
Ω Til industri, byggeri og emballage
Ω I diverse materialevarianter (EPS, EPS PLUS,
XPS, Resolution)

Fordele:
Ω Målfaste tilskæringer og kontursnit
Ω Hurtig levering til tiden
Ω Fleksibel og individuel produktion

NYHED:
Austrotherm isoleringsplader
med selvklæbende folie.
Fås af Austrotherm XPS®,
Austrotherm EPS® PLUS, Austrotherm EPS®
og Austrotherm Resolution®.

Forespørgsler og bestillinger: DI (FH) Marco Lipp, områdeleder
Tlf.: +43 2633 401-206, mobil: +43 664 / 827 83 53, marco.lipp@austrotherm.at
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Austrotherm Resolution®

Det højtydende isoleringsmateriale til individuel og innovativ anvendelse
Austrotherm Resolution® i blokke giver mulighed for at udføre tilskæringer med perfekte isoleringsegenskaber. Resolution tilskæringer anvendes ikke kun til at forbedre isoleringsværdien, men også til at spare plads
ved trange pladsforhold.
ΩB
 lokformat: 2.500 x 1.000 x 1.000 mm
Ω Former: Tilskæringer
Ω Mulighed for EPS PLUS kachering på den ene eller begge sider

Fordele
Ω
Ω
Ω
Ω

Fantastisk isoleringsværdi
Pladsgevinst takket være slank opbygning
Fleksible muligheder med stor blok
Pladsbesparende isoleringsløsning

Produkttype:
iht. ÖNORM EN 13166 (PF)
Udnyttet mål:
2500 x 1000 x 1000 mm
Lambda:
λ = 0,022 W/(mK)
Trykstyrke:
120 kPa
Lukkede celler:
> 90 %
Vanddampdiffusionsmodstand:
20 - 50
Maks. anvendelsestemperatur: 130 °C
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Austrotherm XPS®

Særdeles velegnet ved tryk og fugt
Det ekstruderede polystyrol, forkortet XPS®, er den ideelle løsning til mange anvendelsesområder.
Austrotherm XPS® viser især sine fantastiske egenskaber der, hvor ekstremt tryk og ekstrem fugt stiller ekstra
høje krav til materialets stabilitet.
Ω
Ω
Ω
Ω

 ilskæringernes format: 1.250 x 600 x 400 mm
T
Materialekvaliteter: Austrotherm XPS® TOP 30. (TOP 50/TOP 70 på forespørgsel).
Mulighed for plader i specialformat og fine tolerancer i XPS TOP 30 på forespørgsel (mindste bestillingsmængde 50 m3)
Former: tilskæringer, kontursnit (også mulighed for elementer i flere dele)

Fordele
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω

Meget stor trykstyrke
I vidt omfang modstandsdygtigt mod vand
Høj mekanisk styrke
Enkel bearbejdning
God modstandsevne mod ældning
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Austrotherm XPS®
Tekniske data
Egenskaber

Produkttype
Trykstyrke
Varmeledningsevne

Austrotherm
XPS®
Premium 30 SF

Austrotherm
XPS®
Premium P

Austrotherm
XPS®
PLUS 30 SF

Austrotherm
XPS®
PLUS P

Austrotherm
XPS®
TOP 30 SF

—

XPS

XPS

XPS

XPS

XPS

DIN 4108-10

—

dh

dh

dh

dh

dh

EN 13164

W/(mK)

Standard

Enhed

EN 13164

4 - 40 cm: 0,027

8 - 40 cm: 0,027

8 - 40 cm: 0,032

8 - 40 cm: 0,032

3 cm: 0,033
4 - 5 cm: 0,032
6 cm: 0,033
7 - 12 cm: 0,035
14 - 16 cm: 0,036
18 - 20 cm: 0,037

Ekstern kontrol

—

—

FIW München

FIW München

FIW München

FIW München

FIW München

Overflade

—

—

glat

præget

glat

præget

glat

Kantudførelse

—

—

SF

GK

SF

GK

GK, SF

Mål: L
 ængde:
Bredde:
Tykkelsestolerance:

DIN EN 822
DIN EN 822
EN 13164

mm
mm
—

1250
600
T1

1250
600
T1

1250
600
T1

1250
600
T1

1250
600
T1

Pulverrumvægt ca.

DIN EN 1602

kg/m3

37

37

30

30

30

Trykstyrke

DIN EN 826
DIN B 6000

—
kPa

CS(10\Y)300
≥ 300

CS(10\Y)300
≥ 300

CS(10\Y)300
≥ 300

CS(10\Y)300
≥ 300

CS(10\Y)300
≥ 300

Krybeegenskab(efter 50 år < 2%)
Tilladt vedvarende trykbelastning

DIN EN 1606

—
kPa

CC(2/1,5/50)130
130

—
—

CC(2/1,5/50)130
130

—
—

CC(2/1,5/50)130
130

Elasticitetsmodul

DIN EN 826

kPa

12000

12000

12000

12000

12000

Lukkede celler

DIN EN ISO
4590

%

≥ 95

≥ 95

≥ 95

≥ 95

≥ 95

—
DIN EN 12088

Vol-%
—

0
WD(V)32)

0
WD(V)53)

0
WD(V)32)

0
WD(V)53)

0
WD(V)32)

Anvendelsesgrænsetemperatur

—

°C

70

70

70

70

70

Lineær
varmeudvidelseskoefficient

—

mm/mK

0,07

0,07

0,07

0,07

0,07

—

FTCD: 1

FTCD: 2

FTCD: 1

FTCD: 2

FTCD: 1

—

E

E

E

E

E

Vandoptagelse k apillær
ved diffusion

Modstandsevne mod skift mellem frost og tø DIN EN 12099
Brandegenskaber:

DIN EN
13501-1

GK… lige kant, SF… trinfals

* Kernemateriale XPS
Gælder fra 5 cm tykkelse
Tykkelse 50 mm ≤ 3 % vol; Tykkelse 100 mm ≤ 1,5 % vol; Tykkelse 200 mm ≤ 0,5 % vol; Mellemværdier interpoleres
Tykkelse 50 mm ≤ 5 % vol; Tykkelse 100 mm ≤ 3 % vol; Tykkelse 200 mm ≤ 1,5 % vol; Mellemværdier interpoleres
4)
Efter 300 skift mellem frost og tø maks. 2 vol. % vandoptagelse
5)
Efter 300 skift mellem frost og tø maks. 1 vol. % vandoptagelse
1)
2)
3)

Enhver byggeforanstaltning – også varmeisolering med Austrotherm XPS® – er omfattet af de gældende byggeforskrifter, som skal overholdes.
Bemærk:
Ω AUSTROTHERM XPS® er ikke modstandsdygtig mod vedvarende UV-stråling; den skal beskyttes med egnede foranstaltninger.
Ω AUSTROTHERM XPS® er ikke modstandsdygtig mod strålingsvarme; Ved kontinuerlig brug bør grænsetemperaturen på 70 °C ikke overskrides. Mørkt indfarvet folie samt filterdug kan
fremme varmeophobning og medfører uundgåeligt deformation af pladerne.
Ω Hvis AUSTROTHERM XPS® kommer i berøring med materialer, der indeholder flygtige substanser (f.eks. opløsningsmidler, blødgøringsmidler osv.), kan der opstå skader.
Ved brug af klæbemidler skal man være opmærksom på egnetheden til klæbning af polystyrolskum.
Ω AUSTROTHERM XPS® skal monteres og bearbejdes i overensstemmelse med de anerkendte regler og aktuelle tekniske standarder. Ved anvendelse skal der altid tages hensyn til de særlige forhold for det enkelte anvendelsestilfælde, især hvad angår bygningsfysik. De lokale byggeforskrifter skal overholdes!
Formålet med oplysningerne i denne pjece er at rådgive dig i overensstemmelse med de tekniske standarder uden forbindende. Beskyttede rettigheder skal også respekteres.
Der kan ikke udledes retlige forpligtelser. Alle rettigheder forbeholdes.
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Austrotherm
XPS®
TOP 30 TB SF

Austrotherm
XPS®
TOP 50 SF

Austrotherm
XPS®
TOP 50 TB SF

Austrotherm
XPS®
TOP 70 SF

Austrotherm
XPS®
TOP 70 TB SF

Austrotherm
XPS®
TOP P

Austrotherm
XPS®
TOP P TB

Austrotherm
XPS®
TOP Drain

XPS

XPS

XPS

XPS

XPS

XPS

XPS

XPS

dh

ds

ds

dx

dx

dh

dh

dh

14 - 40 cm: 0,035

4 - 6 cm: 0,033
8 - 14 cm: 0,035
16 cm: 0,036
18 - 20 cm: 0,037

14 - 40 cm: 0,035

5 - 6 cm: 0,033
8 - 14 cm: 0,035
16 cm: 0,036
18 - 20 cm: 0,037

14 - 40 cm: 0,035

3 - 6 cm: 0,033
7 - 8 cm: 0,035
10 - 16 cm: 0,036
18 - 20 cm: 0,038

18 - 40 cm: 0,035

5 cm: 0,032
6 cm: 0,033
8 - 12 cm: 0,035
14 cm: 0,036

FIW München

FIW München

FIW München

FIW München

FIW München

FIW München

FIW München

FIW München

glat

glat

glat

glat

glat

præget

præget

Rille og dug

SF

SF

SF

SF

SF

GK

GK

SF

1250
600
T1

1250
600
T1

1250
600
T1

1250
600
T1

1250
600
T1

1250
600
T1

1250
600
T1

1250
600
T1

30

34

34

39

39

30

30

30

CS(10\Y)300
≥ 300

CS(10\Y)500
≥ 500

CS(10\Y)500
≥ 500

CS(10\Y)700
≥ 700

CS(10\Y)700
≥ 700

CS(10\Y)300
≥ 3001)

CS(10\Y)300
≥ 300

—
≥ 300

CC(2/1,5/50)130
130

CC(2/1,5/50)180
180

CC(2/1,5/50)180
180

CC(2/1,5/50)250
250

CC(2/1,5/50)250
250

—
—

—
—

—
—

12000

20000

20000

25000

25000

12000

12000

12000

≥ 95

≥ 95

≥ 95

≥ 95

≥ 95

≥ 95

≥ 95

≥ 95

0
WD(V)32)

0
WD(V)32)

0
WD(V)32)

0
WD(V)32)

0
WD(V)32)

0
WD(V)53)

0
WD(V)53)

0
WD(V)33)

70

70

70

70

70

70

70

70

0,07

0,07

0,07

0,07

0,07

0,07

0,07

0,07

FTCD: 1

FTCD: 1

FTCD: 1

FTCD: 1

FTCD: 1

FTCD: 2

FTCD: 2

FTCD: 2

E

E

E

E

E

E

E

E*
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Austrotherm International

Wittenberge

Skierniewice

Oswiecim

Wien
Bratislava
Wopfing
Purbach
Pinkafeld

Gyöngyös

Györ

Horia

Zagreb Szekszárd

Bihać

Šamac

Arad

Srbobran
Belgrad
Valjevo

Bukarest

Sarajevo
Niš

Sofia

Ajtos

Istanbul

Dilovasi

Turgutlu / Manisa
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RUMÆNIEN

ØSTRIG
AUSTROTHERM GMBH
Hovedkontor og administration i Wopfing
AT - 2754 Waldegg/Wopfing
Friedrich Schmid-Straße 165
Tlf.: +43 (0) 2633/401-0
Fax: +43 (0) 2633/401-270
e-mail: info@austrotherm.at
www.austrotherm.com

AUSTROTHERM COM S.R.L.
RO – 061129 Bukarest
Iuliu Maniu 598, Sector 6, O.P. 76
Tlf.: +40 21 317 12 27
Fax: +40 21 317 12 31
e-mail: office@austrotherm.ro
www.austrotherm.ro

Fabrik i Horia

RO – 617245 Horia
Com. Horia, Jud. Neamţ

Fabrik i Purbach
AT - 7083 Purbach
Industriestraße 1

Fabrik i Arad

RO – 310381 Oras Arad,
Strada Fecioarei, nr.18

Fabrik i Pinkafeld

AT - 7423 Pinkafeld
Peter Schmid-Gasse 1

BOSNIEN/HERCEGOVINA
AUSTROTHERM BH D.O.O.
BA - 77000 Bihać, Turija bb
Tlf.: +387 37 318 401
Fax: +387 37 318 420
e-mail: info@austrotherm.ba
www.austrotherm.ba

AUSTROTHERM BH D.O.O.

BA - 76230 Šamac, Njegoševa bb

Salgskontor Sarajevo
BA - 71 000 Sarajevo, Hifzi Bjelevca 84

BULGARIEN
AUSTROTHERM BULGARIA EOOD

BG - 1532 Sofia, Kazitschene, Industrialna zona
Tlf.: +359 2 974 64 40
Fax: +359 2 974 64 61
e-mail: office@austrotherm.bg
www.austrotherm.bg

SLOVAKIET
AUSTROTHERM S.R.O.

SK - 83104 Bratislava, Magnetová 11
Tlf.: +42 1 232 661 600
Fax: +42 1 232 661 618
e-mail: austrotherm@austrotherm.sk
www.austrotherm.sk

SERBIEN
AUSTROTHERM D.O.O.

RS - 14000 Valjevo
Mirka Obradovića bb
Tlf.: +381 14 291-310, 291-311, 291-312
Fax: +381 14 291-313
e-mail: office@austrotherm.rs
www.austrotherm.rs

Fabrik i Niš

RS - 18251 Niš
Mramorsko brdo bb

Fabrik i Srbobran
RS - 21480 Srbobran
Vrbaški put bb

Salgskontor i Beograd

Fabrik i Aitos

RS - 11030 Beograd
Arčibalda Rajsa 27

BG – 38500 Aitos
Industrialna zona

TYSKLAND
AUSTROTHERM DÄMMSTOFFE GMBH
DE – 19322 Wittenberge
Hirtenweg 15
Tlf.: +49 3877 5650-610
Fax: +49 3877 5650-911
e-mail: info@austrotherm.de
www.austrotherm.de

TYRKIET
AUSTROTHERM YALITIM
MALZEMELERI San. ve Tic. Ltd. Sti.

TR-34764 Ümraniye İstanbul
Sur Yapı Exen İstanbul , Tantavi Mah.Estergon Cad.
F Blok No:24F Kat:39 D.448
Tlf: +90 216 404 10 90, fax: +90 216 404 10 99
e-mail: turkiye@austrotherm.com.tr
www.austrotherm.com.tr

Fabrik i Ankara

TR – 6935 Sincan / Ankara
1.O.S.B. Nahcivan Cad. No: 6

KROATIEN
AUSTROTHERM ZAGREB D.O.O.
Ankara

HR - 10000 Zagreb
Antuna Šoljana 14
Tlf. + 385 1 3794 390
Fax. + 385 1 3794 389
e-mail: info@austrotherm.hr
www.austrotherm.hr

Fabrik i Dilovasi

TR – 41480 Dilovasi /Kocaeli
Mermeciler Sanayi Sitesi,
Köseler Köyü, Merkez mevki,
37. Cadde, No: 23

Fabrik i Turgutlu

TR - 45400 Turgutlu / Manisa
Selvi Tepe Mah., Ticaret ve Sanayi Odası Bulvarı
No: 1

POLEN
AUSTROTHERM SP Z O.O.

PL – 32-600 Oswiecim, ul. Chemikow 1
Tlf: +48 33 844 70 33-36
Fax: +48 33 844 70 43
e-mail: info@austrotherm.pl
www.austrotherm.pl

Fabrik i Skierniewice
PL – 96-106 Skierniewice
ul. Fabryczna 80/82

UNGARN
AUSTROTHERM HŐSZIGETELŐANYAG
GYÁRTÓ KFT.
HU - 9028 Györ, Fehérvári u.75
Tlf.: +36 96 515 110
Fax: +36 96 412 086
e-mail: austrotherm@austrotherm.hu
www.austrotherm.hu

Fabrik i Gyöngyös
Austrotherm virksomheder
Austrotherm salgsorganisation/
hovedsalgsafdeling

Koncerncentral
Hovedkontor Fabrik

HU - 3200 Gyöngyös,
Déli Külhatár u. 1.

Fabrik i Szekszárd

HU - 7100 Szekszárd, Wopfing utca 3.

Hovedkontor og fabrik
Det Nordisk område
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Austrotherm Dämmstoffe GmbH
D-19322 Wittenberge, Hirtenweg 15
Tlf.: +49 3877 5650-610, fax: +49 3877 5650-911
info@austrotherm.de
austrotherm.dk
Nordisk hovedkontor
Industrivej 20
DK-3550 Slangerup
Tlf.: + 45 7027 3000, info@austrotherm.dk
www.austrotherm.dk

Med forbehold for tekniske ændringer og fejl. Austrotherm sortiment nr. 2/2020

Austrotherm GmbH
A-2754 Waldegg/Wopfing, Friedrich Schmid-Straße 165
Tlf.: +43 2633 401-0, info@austrotherm.at
austrotherm.com

