CELLULÓZ
Természetes szigetelő anyag.

A TERMÉSZETBEN
RENDELKEZÉSRE ÁLL.
Cellulóz – a természet
terméke. Mint a
növények és a fák
fő alkotóeleme, a
sejtfalak stabilizálását
segíti. A cellulóz
a leggyakrabban
előforduló szerves
vegyület. Cellulóz
nélkül nincsenek fák.
Fák nélkül nincs papír.
Papír nélkül nincs
természetes
hőszigetelés.

Tudta már ezt?
Az EPD olyan környezetbaráttermék-nyilatkozat, amely
nemzetközileg egyeztetett
szabványokon alapul. Ez
képezi az ökologikus épület
értékelés alapvető adatait, annak
létrehozásától a használatán
keresztül egészen a lebontásáig
és a hulladékkezelésig.
Adott termék környezetbarát
láblenyomatát is ezekkel az
adatokkal lehet kiszámítani. A
cellulóz messze az élen áll, a
legkiválóbb minősítéssel.

02 ISOCELL

Az Isocell olyan
cellulóz szálakból
készült természetes
hőszigetelés, amelyet tiszta,
osztályozott újságpapír
újrahasznosításával
állítanak elő. A durva
szálakra hasítás, az
ásványi sókkal keverés
és a darálóban történő
összedarálás teszi az
Isocell-cellulózt rothadás
biztossá és tűzállóvá. A
gyártás a legszigorúbb
minőségi feltételek
betartása mellett, saját
berendezésekben történik
Ausztriában, Belgiumban,
Franciaországban és
Svédországban.

ISOCELL
SVERIGE AB
PRODUCTION
TIBRO

PRODUCTION
AMEL
PRODUCTION
SAINT MARTIN
DES CHAMPS

ISOCELL
FRANCE

ISOCELL
BELGIEN

HEADQUARTERS
NEUMARKT

PRODUCTION
HARTBERG

ISOCELL
SCHWEIZ
PRODUCTION
SERVIAN

Cellulóz művek
telephelyei
Európában
2017. évi állapot
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TERMÉSZETÉTŐL
FOGVA JÓ
A KÖRNYEZETHEZ.
Újságból sokkal
kisebb energia
ráfordítással lehet
szigetelő anyagot
előállítani, mint egyéb
nyersanyagokból.
Ilyen formában
része egy magával
ragadó természetes
körforgásnak, amely
minden egyes
átalakulással új,
önálló terméket hoz
létre:
Fa

trágya

újság

szigetelő anyag

Tudta már ezt?
A bórsav, a cellulóz
természetes tűzgátló anyaga
az EU-ban messzemenően
elfogadott trágyázó szer a bio
mezőgazdaságban.
De: Az Isocell-cellulóz gyártása
kizárólag öko árammal történik.
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A elsődleges energiafelhasználás összehasonlítása a szigetelőanyagok előállításánál. Forrás: Műszaki Egyetem, Graz
120 MJ/kg
100 MJ/kg
80 MJ/kg
60 MJ/kg
40 MJ/kg
20 MJ/kg

XPS

Más szigetelő anyagokkal
összevetve a primer energia
felhasználás lényegesen
alacsonyabb. Csupán
30%-a az üveggyapotnak
és mindössze 15%-a a
polisztirolnak (Styropor).
Az Isocell-cellulóz
szigetelés évtizedeken
keresztül csökkenti a
CO2-kibocsátást és fűtési
költségeket takarít meg.
amikor az építőanyagok
hulladékkezelése problémát
okoz, az Isocell-cellulóz
újfent előretör, ugyanis ez
az anyag növényi trágyává
dolgozható fel!
Elszenesítés (pirolízis)
útján olyan talajjavító
segédanyag keletkezik,
amelyet már 7000 évvel
ezelőtt is nagyra értékeltek
az Amazonas vidékének
indiánjai.

Üveggyapot

Cellulóz

Ezt a növényi trágyát
híg trágyalével kell
kihordani, és ezáltal a
legújabb ismeretek szerint
a kellemetlen szag 75%kal csökken! És valamikor
újra felnő egy fa, és ezzel a
körforgás lezárul.
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TERMÉSZETÉTŐL
FOGVA
CSÚCSÉRTÉKEK.
Az ISOCELL-cellulóz
szigetelés különösen
alacsony hővezetési
együtthatóval
büszkélkedhet (AT/
EU: 0,039W/mK,
DE: 0,040W/mK,
CH: 0,038 W/mK).

Tudta már ezt?
A Holzforschung Austria
„Tetőalátétek szélállósága 2012”
című projektjének eredménye: A
hőveszteségek azonos fúgakiképzés
és azonos nyomáskülönbség
mellett könnyű kőzetgyapotok
(kb. 10,7 kg/m3) esetén mintegy
100%-kal magasabbak, mint
nehéz kőzetgyapotok (kb. 28,5 kg/
m3) esetén, és mintegy 200%kal magasabbak, mint cellulóz
szigetelés (kb. 52,7 kg/m3) esetén.
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A cellulózszálak
összecsomózódnak,
és tömör, pontosan
illeszkedő
szigetelőszőnyeget

Minden szigetelés csak
annyira jó, mint annak
leggyengébb pontja. Ezért
tölti ki az ISOCELL
cellulóz a legszűkebb
réseket és barázdákat
is. Ennek eredménye
összességében egy hézagok
és hőhidak nélküli
szigetelőanyag.
Tömör, magas testsűrűségű
és hézagmentes, ez azt
jelenti, hogy nincsenek
légáramok a szigetelő
anyagban. Mindez
oda vezet, hogy valós
körülmények között
végzett összehasonlító
mérések esetén a cellulóz
szigetelés gyakran sokkal
jobb eredményeket ér el.
A legkiválóbb feldolgozási
minőséget a legjobban
képzett Isocell-üzemek
biztosítják.
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TERMÉSZETÉTŐL
FOGVA A
LEGJOBB.
Nyáron a lakó
helyiségek a tető
alatt is hűvösek
maradnak. Az Isocellcellulóz szigetelés
más területekhez
hasonlóan a hő elleni
védekezésben is
felülmúlhatatlan. És
mindez rendkívüli
kitartással párosul,
eddig még semmilyen
anyagfáradás nem
fordult elő.
Tudta már ezt?
Az Isocell-cellulóz specifikus hő
kapacitása 2,11 kJ/kg*K. Ez az
érték azt mutatja meg, hogy mennyi
energia szükséges valamely anyag
1 kg tömegének 1 fokkal történő
felmelegítéséhez. A Holzforschung
Austria „Energiahatékonyság”
című projektjében az anyagok
felületének színe után a nagy
testsűrűségű szigetelő anyag a
második legfontosabb befolyásoló
tényezőként kerül meghatározásra
az építő elemek nyári viselkedése
vonatkozásában.
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A Grazi Műszaki Egyetem vizsgálata
A napmeleg átjutásának késleltetése (= fáziseltolódás/PHI)
az egyes szigetelőanyagok esetén órákban, 10 cm vastagság
mellett.
5h

4h

3h

2h

1h
Cellulóz

Az épületek
hűtéséhez sokkal több
energia szükséges,
mint a fűtésükhöz. A
fáziseltolódás azt az
időtartamot adja meg,
amelyre a hőhullámnak
szüksége van ahhoz,
hogy az épületrész
külső oldaláról a belső
tér oldalára kerüljön.
Minél nagyobb a
fáziseltolódás, annál
hosszabban akadályozza
meg a szigetelés az épület
belsejének felmelegedését.
Az Isocell-cellulóz már
több mint 25 éve létezik.
Eddig semmilyen jel nem
utal arra, hogy a cellulóz
szigetelés elöregedés miatt
megváltozna.

Foto: Pronatura

Polisztirol

Kőzetgyapot

A nap a tetőcserepeket
80 °C-ra melegíti
fel. A cellulóz
megakadályozza
a túlmelegedést
az alatta levő
helyiségben.

Épületelemek
nyílásai a
következőket
mutatják: 23 év után
sincs deformálódás,
vagy süllyedés
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TERMÉSZETÉNÉL
FOGVA JOBB
HANGSZIGETELÉS.
A hangból zaj lesz,
amikor zavaróvá válik.
Az Isocell-cellulóz
segítségével a zaj
kívül marad (vagy
belül).

Tudta már ezt?
A hang hullámokban, a levegőn
keresztül terjed. A hangerősséget
decibelben, dB, mérjük. A normál
beszélgetés hangereje 40-50
dB, a forgalmas utcáé 80 dB és
egy légkalapácsé kb. 100 dB. A
fájdalomküszöb 134 dB értéknél
van.
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Az Isocell-cellulóz
közfalaknál legfeljebb
7 dB, míg közbenső
mennyezetek esetén
legfeljebb 5 dB
értékkel kedvezőbb
zajcsökkentést biztosít,
mint a hagyományos
rostszőnyegek.
Csupán azon tény miatt,
hogy az üreges tereket
teljes mértékben kitölti,
kedvezőbb hangszigetelési
értékből indulhatunk ki,
mint a szőnyeg formájú
szigetelőanyagok esetében.
Ezt egyéb iránt a TGM
Wien összehasonlító
méréssel is igazolta. (Vizsg.
sz. VA AB 11961)
Szakvélemény

R hangszigetelési érték dB-ben

TGM – VA AB 11994
Az Isocell-cellulóz szigetelőanyagokkal készült előre gyártott építőelemek
hangvédelem-technikai tulajdonságairól
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TERMÉSZETÉNÉL
FOGVA NEDVESSÉGSZABÁLYOZÓ.
Az Isocell-cellulóz
nedvességszabályozó
hatással rendelkezik.
Nem csupán erősen
vízgőz áteresztő,
nedvességet
a szálakban is
továbbíthat. Ezt a
csodát úgy teljesíti,
hogy közben
a szigetelési
tulajdonságait sem
veszíti el.

Tudta már ezt?
A 20 °C-os levegő 9,4 gramm
per köbméter abszolút
nedvességtartalommal, 54%-os
relatív páratartalomnak felel meg
Ha ezt a levegőt 10 °C-ra lehűtjük,
akkor a relatív páratartalom
100%-ra növekszik. További hűtés
esetén kondenzvíz válik ki. Ezt
nevezzük harmatpontnak.
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Már régóta
ismeretes, hogy az
újságpapír szállítja
a nedvességet

A nedvesség szállítása
az épületelemben diffúzió
révén történik, vagyis a
melegből a hideg felé. Ha
a levegő hőmérséklete
eléri a harmatpontot,
kondenzátum keletkezik.
A cellulóz kapilláris
vezetőképességgel
rendelkezik, ami azt
jelenti, hogy a keletkező
nedvességet felszívja, és ily
módon a diffúzió irányával
szemben hat. Ezáltal a
cellulóz értékes nedvesség
tárolóvá válik, különösen
akkor, ha az építő elem
kiszáradása csak a beltéri
oldalon lehetséges - mint
például nem szellőztetett
lapos tetők, belső szigetelés
vagy felújítások esetén.

17 év után is úgy
néz ki, mintha új
lenne

Az Isocell-cellulóz
szigetelés nem penészedik,
sőt a szomszédos
épületelemeket is védi.
Forrás: DI. (FH) Michael Gomm,
„Penészgomba terjedése fán és
faelemeken “, Diplomamunka, FH
Kärnten 2009
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TERMÉSZETÉNÉL
FOGVA ERŐS
TŰZVÉDELEM.
Egy sor tűzvédelmi
vizsgálat igazolja az
Isocell-cellulóz pozitív
tulajdonságait tűz esetén.
Összehasonlító
vizsgálatok kimutatták:
„Éghetetlen“ nem jelenti
tényleg azt, hogy „tűz
esetén jobb“!
REI30 - REI 90
osztályozott
felépítményei nagyobb
biztonságot jelentenek a
tervezésben.

Tudta már ezt?
Tűzvédelem alatt azokat az
intézkedéseket értjük, amelyek
tűz esetén az emberek és
állatok mentését, valamint
a hatékony oltási munkákat
lehetővé teszik (elhárító),
valamint minden olyan
intézkedést, amelyek a tűz vagy
füst miatt keletkező tűzvészeket
megakadályozzák (megelőző).
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A cellulóz szigetelés
úgy ég, mint a fa,
kontrollálva, de
biztonságosan. Egy
bemutató során a
cellulózt 1000 °C-os
lánggal hevítették.

... a felülete
megszenesedett, de
tüzet gátló hatásúvá
vált. Az alatta
található szigetelő
anyag sértetlen
maradt.

Az A B-s2-d0 ENbesorolással a cellulóz a
lehető legjobb értékelést
érte el az éghető
építőanyagok közül.
Az IBS Linz* egyik
vizsgálatában igazolta,
hogy 30 cm vastag cellulóz
réteg esetén az alatta
található épületelem 90
percen át a hőtől védve
marad.
* Forrás: IBS ügyirat szám
11092607a 2012
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TERMÉSZETÉTŐL
FOGVA
HATÉKONY.
A cellulózt befújatják,
és nem betömik.
Nincs anyagcipelés,
nincs hulladék.
Egy és ugyanaz
a termék minden
padlóra, falra és
tetőre, és mindenféle
szigetelési
vastagságban. Ez
nem csupán időt és
pénzt takarít meg,
hanem jobb minőségű
eredményt is biztosít
a beépítésnél.
Tudta már ezt?
A tömör, méretre szabott
cellulóz szigetelőszőnyeg még
az épület héjazatának légzárását
is segíti. Egy összehasonlító
mérés során majdnem 50%kal alacsonyabb légáteresztést
mértek, mint a hagyományos
rostszőnyegeknél. FIW München
Nr. D3-21/11
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A befújó szakember
tehergépkocsival érkezik
az építkezésre, és mindent
magával hoz, amire
szüksége lesz: Befúvógép és
cellulózrost.
Az építtető, az ács
vagy a gipszkartonozó
előzőleg már mindent
előkészített a számára.
A befújó berendezés a
tehergépkocsin marad, és
ott töltik fel cellulózzal. A
szakember a befúvócsövet
a kívánt pozícióba
helyezi, és megkezdi a
befújást. Távirányítással
történik a gép kezelése
a tehergépkocsin. A
cellulózszálak azután
hézagmentes hőszigetelő
szőnyeggé állnak össze
a szerkezetben. Legyen
szó padlóról, tetőről,
falról - mindig ugyanazt a
terméket használja.

A befújó gép a
tehergépkocsinál
kerül feltöltésre.

A befújt cellulóz
szálak olyanok, mint
a tollal szorosan
kibélelt kabát.
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favázas fal

TERMÉSZETÉTŐL
FOGVA
MEGOLDÁSRA
ORIENTÁLT.

tetőszigetelés
kívülről

(Majdnem) minden
lehetséges. Kivonat
az Isocell-cellulóz
szigetelés sokoldalú
felhasználásából.
födém befújása

legfelső emeleti
födém

tetőszigetelés
belülről

járható megoldás
Woodyfix-rendszerrel

homlokzatszigetelés
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Fal szigetelés

Sátortető szigetelése

Legfelső emeletfödém
szigetelése

Már régóta alkalmazzák
a faépítészetben a cellulóz
szigetelést a favázas
falak szigetelésére. A
gazdaságosság és a
legkedvezőbb szigetelési
értékek mellett az
egyenetlen alapokhoz
történő igazíthatóság az,
amely még az Isocellcellulóz mellett szól. A
belső szigeteléseknél ezzel
szemben nagy kapilláris
vezetőképességével tűnik
ki, legyen az befújásos
eljárással készített
Renocell vakolt belső
szigetelő rendszer, vagy
lemezanyagokkal burkolt
faállványos konstrukció.

A tetőtér beépítésénél
általában belülről
szigetelnek. Lakott
tetőterek felújítása
esetén a szigetelőanyag a
fedélhéjazaton keresztül
kívülről is bevihető.

A nem használt
tetőterekkel kapcsolatban
ajánlatos az egyszerű
megoldás, az Isocell
nyílt felduzzasztása.
Azonban a Woodyfixrendszer is hőhíd-mentes,
járható megoldást kínál.
A födémes tetőket és
padlókat befúvással és
nyílt duzzasztó eljárással is
szigetelni lehet.

Ezen túlmenően az Isocellcewllulóz puffer-tárolók,
telepítő aknák, boltívek - pl.
templomokban - szigetelésére,
valamint rászórt, látható
akusztikai szigetelésként is
bevált.

Legfelső
emeletfödém
szigetelése
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