URSA TERRA 62Ph/Vv Vk
Cea mai bună soluție pentru izolarea
la interior a plafoanelor în garaje, parcări,
spații de lucru, subsoluri

URSA TERRA 62Ph/Vv Vk
Cea mai bună soluție pentru termoizolarea
rapidă și rentabilă, la interior, a plafoanelor în:
 garaje, parcări, pivnițe, beciuri, crame;
 subsoluri închise sau deschise;
 spații de lucru, spații de depozitare.
Conductivitatea termică foarte scăzută a plăcilor
URSA TERRA 62Ph asigură un înalt grad de termoizolare,
contribuind astfel la reducerea consumului de energie.
În plus, izolarea la interior a tavanelor cu URSA
TERRA 62Ph îmbunătățește acustica spațiilor, datorită
excelentului coeficient de absorbție fonică al produsului.
Conductivitate termică λD

0,032 W/mK
Reacția la foc (conform normelor Euroclass)

A1 - incombustibil
cea mai bună clasă de reacție la foc
Rezistența la circulația aerului (r)

> 5 kPa s/m2
Izolare fonică excelentă

Afr ≥ 5

Plăcile din vată minerală de sticlă URSA TERRA 62Ph
sunt complet hidrofobe și neinflamabile. Sunt cașerate
pe o parte cu împâslitură dublă din fibră de sticlă de
culoare albă și pe partea cealaltă cu împâslitură din fibră de
sticlă de culoare galbenă.
Montajul se face simplu și ușor, iar cașerajul din fibră
de sticlă de culoare albă poate rămâne aparent,
nefiind necesară finisarea suplimentară a tavanelor
izolate. Astfel, datorită cașerajului alb, care rămâne
vizibil după montaj, plăcile URSA TERRA 62Ph creează o
atmosferă luminoasă și deschisă în spațiile de subsol,
lipsite, de regulă, de lumină naturală suficientă.

hidrofobe
neinflamabile
rezistente

Cum se montează plăcile URSA TERRA 62Ph
Plăcile URSA TERRA 62Ph se lipesc pur și simplu pe
intradosul planșeelor din beton, cu adeziv pentru
termosistem (vată minerală).
Suprafața suport trebuie să fie bine nivelată, curată,
uscată și degresată. Dacă este necesar, tavanul se tratează
cu o amorsă adecvată, iar toate proeminențele, resturile
de armătură sau defectele de turnare ieșite în relief se
îndepărtează. Suprafețele care prezintă defecte de
planeitate se repară și se nivelează cu un mortar de reparații
adecvat. Pe cât posibil, instalațiile ancorate pe tavan se vor
demonta, urmând a se monta la loc după lipirea izolației.
Adezivul se prepară conform instrucțiunilor producătorului
și se aplică pe fața galbenă a plăcii URSA TERRA 62Ph cu
mistria dințată (dimensiunea dinților: 10-12 mm).
Adezivul se aplică pe toată suprafața plăcilor, dar nu și
pe canturile laterale ale acestora.
Plăcile se pozează cu atenție pe tavan, cât mai apropiat una
de alta, fără a forma rosturi între acestea. Este recomandat
să se utilizeze o placă de presiune sau un dreptar pentru a
presa și lipi plăcile pe tavan fără denivelări și fără a distruge
mecanic cașerajul din împâslitură din fibră de sticlă.
Plăcile se montează decalat, evitându-se formarea de
îmbinări în cruce.

După montaj, împâslitura din fibră de sticlă de culoare albă
asigură un finisaj suficient pentru aplicațiile comune.
Acolo unde există cerințe estetice speciale, cașerajul
vizibil al plăcilor URSA TERRA 62Ph poate fi vopsit, prin
pulverizare, cu vopsea pe bază de silicați sau dispersie, fără
solvent.
În zonele cu curenți de aer puternici, plăcile se vor asigura
mecanic cu dibluri metalice cu rozetă.
Se va respecta temperatura recomandată de aplicare a
mortarului adeziv utilizat, conform fișei tehnice a acestuia.

Alte produse URSA
URSA FDP 5

Plăci din vată minerală de sticlă, semirigide,
hidrofobizate, pentru izolarea termică și fonică
în aplicații OEM.
Conductivitate termică λD = 0,032 W/mK

URSA TSP/Ge

Plăci subțiri din vată minerală de sticlă, cu
cașeraj negru din țesătură de fibră de sticlă,
pentru fonoabsorbție la tavane în săli de
cinema.
Conductivitate termică λD = 0,033 W/mK

URSA ReFloc

Fulgi din vată minerală de sticlă pentru izolarea
termică și fonică a cavităților atipice și a
spațiilor greu accesibile (case pe structuri
ușoare, mansardări).

URSA TECH Lamella®

Saltele subțiri din vată minerală de sticlă cu
fibre verticale laminate pe un cașeraj compozit
din aluminiu ranforsat cu fibră de sticlă, pentru
izolarea termică și fonică a țevilor și conductelor
de apă caldă și rece, a boilerelor, a rezervoarelor,
a canalelor de ventilare și de climatizare.

REȚINEȚI! IZOLAȚIILE IEFTINE NU ADUC ECONOMII
Conductivitatea termică λ este cel mai important atribut
al produselor termoizolante. Aceasta arată capacitatea unui
material de a transmite căldura. Cu cât valoarea λ este mai
mare, cu atât produsul respectiv pierde mai multă căldură și
izolează mai slab.

Alegeți întotdeauna materiale izolante de cea
mai bună calitate, cu cea mai mică valoare λ!
Termoizolația nu se vede, dar lipsa ei se simte,
atât în nivelul de confort, cât și în costul locuirii!
Produsele din vată de sticlă URSA sunt inofensive pentru
sănătate, pot fi procesate fără măsuri suplimentare de
securitate în muncă și sunt marcate cu marca de calitate
RAL - “Produse din vată minerală”.

URSA TERRA 62Ph/Vv Vk
Plăci din vată minerală, complet hidrofobe,
neinflamabile, cașerate cu fibră de sticlă
albă pe o parte și galbenă pe cealaltă
parte, pentru izolarea termică și fonică a
intradosurilor la planșee din beton, în garaje,
parcări și subsoluri închise sau deschise, cu
montaj prin lipire.
dimensiuni placă
lungime 1.200 mm

lățime 600 mm

grosimi disponibile
cod
URSA

grosime
mm

plăci per
pachet

m2
per pachet

2083046

60*

6

4,32

2083047

80

5

3,60

2083048

100

4

2,88

2083006

120

3

2,16

2083049

140

3

2,16

2083050

160

2

1,44

*

*

Produsă printr-un proces inovativ, ce
îmbină natura cu tehnologia avansată,
vata de sticlă URSA poartă amprenta
BiOnic, oferind cele mai înalte
performanțe biologice și tehnice, la cel
mai bun raport cost-calitate!
URSA România SRL
021 269 0663
assistance.romania@ursa.com
www.ursa.ro

la cerere

