
MARELE EXPERT
asigură rentabilitatea
casei dvs.

AVANTAJE:

Protecţie maximă împotriva
căldurii, în perioada de vară
Preţ foarte avantajos, eficienţă din
punct de vedere al utilizării
resurselor

MATERIALE IZOLANTE PENTRU DESCHIZĂTORII DE DRUMURI.

ECONOMISIRE DE ENERGIE PRIN METODE SĂNĂTOASE ŞI NATURALE



THERMO JUTE 100
AVANTAJE

SĂNĂTOS +
FĂRĂ
SUBSTANŢE
DĂUN

> Izolaţia de iută împiedică
pătrunderea căldurii în spaţiul de
locuit

> Astfel, în timpul zilei în incintă se
resimte o răceală plăcută

> Căldura reţinută este predată către
exterior în timpul nopţii

• O performanţă de izolare foarte bună, cu o
valoare lambda convingătoare

• Conservarea materiilor prime
neregenerabile

• Un climat interior sănătos
• cu certificat natureplus

• Necesarul de energie primară foarte mic
în procesul de producţie

• Test de identificare a mucegaiului:
Nu poate fi sesizată prezenţa mucegaiului

• Montare simplă, fără să provoace mâncărimi şi zgârieturi
• Prelucrare fără ameninţare pentru sănătate
• Execuţie la comandă fără cheltuieli suplimentare (începând

de la 40 saltele)
• Preţ atractiv
• Eliminare fără probleme a resturilor sau a pieselor

obţinute din demolare
• Nu emană mirosuri

Un produs din iută la un raport preţ-performanţă incredibil
THERMO JUTE 100 este produsul cu un raport preţ-
performanţă incredibil din portofoliul nostru de produse.
Produsul THERMO JUTE 100 excelează, de asemenea,
datorită avantajelor sale oferite din punct de vedere al
biologiei şi fizicii construcţiilor. Ideal pentru construcţii
noi, precum şi pentru reabilitarea energetică a clădirilor
existente.

O valoare lambda foarte bună şi fiabilitatea produsului
fac din THERMO JUTE 100 un material izolant de înaltă
calitate, ideal pentru proiecte de construcţii mari,
asigurându-le astfel profitabilitatea.

Fiind deosebit de stabilă şi rezistentă la rupere, fibra de
iută conferă materialului izolant stabilitate şi asigură o
fixare excelentă la montare.

Clienţii noştri vor beneficia în întregime de avantajele
în privinţa costului în cazul fibrelor de iută prelucrate.

Utilizarea fibrelor de iută reciclate (saci de transport uzaţi,
folosiţi pentru boabele de cafea şi de cacao) pentru obţinerea
produsului recuperat perfect, constituie un element de
referinţă pentru evoluţia reuşită a materiilor prime.

THERMO JUTE 100 a obţinut Agrementul Tehnic
European ETA-14/0479 (autorizaţie de construire).

Prin obţinerea Certificatului natureplus THERMO
NATUR GmbH & Co. KG dă dovadă din nou de pretenţii
calitative ridicate. Vă oferim doar produse care
corespund celor mai înalte cerinţe.

Kurt Hogh
Administrator THERMO NATUR GmbH & Co. KG



Cantitatea cumpărată schimbă preţul!
Astfel, durabilitatea devine plătibilă.

Calitate în
cantităţi mari

la un preţ avantajos

THERMO JUTE 100 este răspunsul la solicitările
dumneavoastră pentru mai multe domenii de utilizare.
Vă prezentăm cu drag o ofertă deosebit de atractivă în
cazul cantităţilor mai mari.

În plus, luăm în calcul toate avantajele în materie de
costuri – începând cu o materie primă mai favorabilă,
printr-o exploatare optimă a producţiei şi până la
componente eficiente de încărcare şi de transport de
mărfuri. Ne bucurăm pentru solicitarea dvs.

Vă rugăm să ne trimiteţi o cerere cât mai
detaliată în privinţa dimensiunilor şi cantităţilor.
Vă ajutăm cu o ofertă avantajoasă pentru
clădirea dvs.

Dimensiunile saltelelor standard:
1.200 x 625 mm / 1.200 x 580 mm / 2.400 x 1.200 mm.
Grosimea saltelelor între 30 - 220 mm

Dimensiunile rolelor standard:
Lăţime 625 mm şi 580 mm , grosimea rolelor între 30 -
80 mm.

Execuţie la comandă a saltelelor fără cheltuieli
suplimentare :
Începând de la 40 saltele THERMO JUTE 100 poate
executa, la cerere, aceleaşi lăţimi şi grosimi
fără cheltuieli suplimentare . Lăţimea minimă a
saltelelor 400 mm, lăţimea maximă
1.200 mm.

Aşezarea în paleţi a produselor în formă de saltele:
Pot fi aşezate în paleţi doar saltelele cu lăţimile
standard de 625 şi 580 mm

Execuţie la comandă a rolelor:
Nu există această opţiune, deoarece rolele pot fi
executate doar în dimensiuni standard.

Aşezarea în paleţi a produselor în formă de role:
Nu este posibilă din motive ce ţin de formatul
produselor.

Perioada de livrare:
3 - 8 zile lucrătoare

Ambalaje pentru saltele

Lungimea rolelor30 20 15 6 8

40 15 10 5 8

50 12 8 4 8

60 10 8 4 8

80 5 5 3 12

100 6 4 3 8

120 5 4 2 8

140 3 3 2 12

160 4 3 2 8

180 3 3 2 8

200 3 2 1 8

220 2 2 1 12

30 10

40 8

50 8

60 8

80 6

DIMENSIUNILE AMBALAJELOR



Montare uşoară - pentru o locuinţă sănătoasă

Produsul THERMO JUTE 100 în formă de role sau saltele, cu utilizare diversificată.
Se montează fără complicaţii, fără mâncărimi şi iritații
Pentru izolarea faţadelor de suprafeţe mari, ideal cu sistemul THERMO FASSADE.

Croire simplă şi
personalizată
cu dispozitivele noastre
de împrumut.

Montare uşoară.
Fără emisie de
substanţe
dăunătoare.

• Chiar şi colțurile pot fi izolate eficient. Posibilitatea de tăiere simplă, executată de client cu ferăstrăul coadă de vulpe, cu
cuţit cu lamă ondulată

• Sistemul nostru de suport THERMO FASSADE permite realizarea rapidă şi simplă a izolaţiilor exterioare pe suprafeţe mari.

• Izolaţia intermediară uşoară pentru căpriori în construcţii vechi şi noi.

Izolarea unei mansarde , având
destinaţie de locuinţă. Izolaţie exterioară: THERMO

FASSADE cu THERMO JUTE 100

Izolația mai lată e montată cu
ușurință.

Importantă este montarea
profesională
a benzilor de izolare împotriva
aerului.
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Această broşură reprezintă nivelul tehnic în momentul tipăririi şi îşi pierde valabilitatea odată cu apariţia unei noi ediţii. Se aplică alături de alte documente
ale companiei THERMO NATUR GmbH & Co. KG Respectaţi indicaţiile de prelucrare. Trebuie respectate standardele legislaţiei naţionale. Este exclusă orice
răspundere din partea THERMO NATUR GmbH & Co. KG Aceasta se aplică şi pentru greşelile de tipar şi pentru modificările ulterioare ale datelor tehnice.
Design: www.goodmood-design.com

Reciclare
în cazul demolării

Saci de iută
Pentru transportul
boabelor de cacao în
Germania

Casă perfect
izolată

Montator
profesional

Comerţ
specializat

Sacii sunt prelucraţi într-o
instalaţie de procesare a
fibrelor în fibre de înaltă
calitate

La THERMO NATUR:
Prelucrarea fibrelor de iută

în materiale izolatoare

Producţia & distribuţia produsului

THERMO JUTE 100

Calitate de izolare „fabricată în
Germania”.
Rentabil, sănătos şi 100% durabil.

Saci de iută, utilizati pentru transportul boabelor de
cacao, prelucrate în fibre de înaltă calitate.

Fibra brută tratată cu sodă, ca protecţie împotriva
incendiilor . Abia atunci urmează producţia.

În liniile noastre de producţie se întăresc fibrele de
iută şi fibrele bicomponente
prin încălzire, devenind astfel materiale izolante de
înaltă performanţă.

CICLUL DE
PRODUCŢIE
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Fişa tehnică
Ediția: Iulie 2015

THERMO JUTE 100
Rogojina izolantă din fibre de iută

Denumire THERMO JUTE 100
Certificat de omologare pentru construcţii ETA-14/0479
Număr de referinţă 130701-044-01
Substanţe componente 85–90% fibre de iută, 8–10% fibre bicomponente pe bază de PET, 2–5% sodă, ca

protecţie împotriva incendiilorDeviaţii dimensionale

Lungime şi lăţime
Testare folosind metodologia EN 822:2013

Lungime: ± 2
% lăţime: ±
1,5 %

Grosime
Testare folosind metodologia EN 823:2013

-4 mm şi +10 mm /+10 % Echivalentă cu T3 conform metodologiei
EN 13171:2012, Tabel 1

Densitate
Testare folosind metodologia EN 1602:2013

cca. 34-40 kg/m³

Rezistenţă la tracţiune paralel cu planul plăcii
Testare folosind metodologia EN 1608:2013

30 kPa

Economisirea energiei şi protecţia termică
Conductivitate termică
Testare folosind metodologia EN 12667:2001

Valoarea măsurată a conductivităţii termice λ 10,
uscat

0,0359 W/(m•K)
Valoarea limită a conductivităţii termice λ 10, uscat 0,0368 W/(m•K) Categoria II
Valoarea nominală a conductivităţii termice λ

D (23,50) 0,038 W/(m•K) Categoria II

Rezistenţa de izolaţie termică R
[m²*K/W] la grosimea [mm]

0,79
30

1,05
40

1,32
50

1,58
60

2,11
80

2,63
100

3,16
120

3,68
140

4,21
160

4,74
180

5,26
200

5,79
220

Capacitatea termică specifică c 2350 J/(kg/K)
Rezistenţa la difuzia vaporilor de apă µ
Testare folosind metodologia EN 12086:2013 Condiţii climatice 23-50/93 1 - 2
Absorbţia apei
Testare folosind metodologia EN 1609:2013, Procedeul A

2,0 kg/m²

Izolaţia fonică
Pe unitatea de lungime Rezistenţa la flux
Testare folosind metodologia EN 29053:1993

3,4 kPa*s/m²

Protecția la incendii

Reacţia la foc
Testare folosind metodologia EN ISO 11925-2:2010

B2, Clasa E conform EN 13501-1:2010

Temperatura maximă de utilizare [°C] 120 °C
Igiena, sănătatea şi protecţia mediului
Rezistenţa la mucegai
Testare folosind metodologia EAD, Anexa B Etapă de evaluare 0 conform EN ISO 846:2013

Forme de livrare saltele sau role
Grosimi ale plăcii 30 – 220 mm

Dimensiune standard

saltele: Role:
1200 x 625 mm Lungime 6,0 – 10,0 m (în funcţie de grosime)
1200 x 580 mm (Dimensiunea construcţiei lemnoase) Lăţime 625 mm sau 580 mm
2400 x 1000 mm

Dimensiuni speciale Începând de la 40 de saltele, aceeaşi lăţime (între 40 cm şi 120 cm)
vă oferim execuţie la comandă fără costuri suplimentare

Descriere:Material izolant omologat pentru construcţii, certificat ecologic şi din punct de vedere al biologiei
construcţiilor, saltele şi role flexibile, produs recuperat, durabil, robust, din saci de iută pentru produse alimentare, al
doilea ciclu de viaţă pentru fibre naturale, în loc de valorificarea termică, produs după metoda de fuziune termică
(thermobonding) şi electricitate naturală 100%. Proprietăţi: Protecţie termică maximă datorită conductivităţii termice
scăzute, protecţie maximă împotriva căldurii în perioada verii, datorită capacităţii maxime de stocare a căldurii,
protecţie fonică bună, prelucrare simplă cu dispozitive de tăiere electrice obişnuite, cu cuţite de tăiere cu lamă
ondulată, cu tăiere în sens opus sau cu cuţit pentru tăierea materialului izolant THERMO NATUR, adecvat utilizatorilor
amatori, cu capacitate de egalizare a umidităţii datorită capacităţii sale înalte de absorbţie
Domenii de utilizare: Izolaţie intermediară pentru căpriori, termoizolaţie între căpriori auxiliari, izolaţie pentru
subconstrucţia căpriorilor, izolarea acoperişurilor din grinzi de lemn, izolarea pereţilor exteriori şi interiori în
construcţii din cadre de lemn şi suporţi din lemn, izolarea pereţilor din suporţi metalici, izolarea cofrajelor de placare
Indicații generale: THERMO JUTE 100 trebuie prelucrat şi depozitat într-un loc uscat, aşezat pe cantul lung, în poziţie
ridicată, montarea se face fără rosturi şi cu un exces de 10-30 mm, despărţiturile învelişului termic trebuie închise
imediat după montarea materialului izolant, cu o barieră de vapori.
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