Scankalk

Varmeisolerende eco
korkplader
Samme Isolerende egenskaber som normale isolerende produkter, men med akustisk og Co2 neutrale
egenskaber.

Scankalk
Korkplader

Isolerende ydre og indre kork

Kork er historisk blevet brugt i til
mange bygningsanvendelser og
formål. Til varmeisolering begge veje (opvarmning, køling).
Men også som vibrationsdæmper og lyddæmper i tage, vægge
og gulv. Kort sagt et naturprodukt med overlegne termiske,
akustiske og vibrationsdæmpende egenskaber.
VÆR OPMÆRKSOM
tvivl om brug eller effekt, da
kontakt forhandleren for yderligere information.

ANVISNINGER
Der henvises til sikkerhedsdatablad (SDS) for Korkplader.

Isolering udvendig og
indvendig.

Samme termiske ydeevne
som kendte løsninger.

Kan anvendes som afslutning på facade.

Vandresistent
CO2 Neutralt

Kan ikke rådne eller få
svamp.

100%Naturligt

Diffusions åben.

Brandhæmmende

Hurtig/nem anvendelse.

Bæredygtig bygning og renovering

KONTAKT
Skødshøj 16 9530 Støvring.
TLF: 96867600
Email: Mail@Scankalk.com

Scankalk
Korkplader

Kork er historisk blevet brugt i til
mange bygningsanvendelser og
formål. Til varmeisolering begge veje (opvarmning, køling).
Men også som vibrationsdæmper og lyddæmper i tage, vægge
og gulv. Kort sagt et naturprodukt med overlegne termiske,
akustiske og vibrationsdæmpende egenskaber.

Produkt

Korkpladeisolering er et højtydende, naturligt, bæredygtigt og
damp
gennemtrængelige isolerings system, som kan
bidrage til at reducere energiregninger. Korkpladeisolering af SecilVit er lavet udelukkende af naturlig og fornyelig kork. Pladerne kan bruges alene eller som en
del af Scankork-syvtrins korkystemet, der giver en dampgennemtrængelig isolering med fremragende
akustisk
ydeevne.

VÆR OPMÆRKSOM
tvivl om brug eller effekt, da
kontakt forhandleren for yderligere information.

ANVISNINGER
Der henvises til sikkerhedsdatablad (SDS) for Korkplader.

Beskrivelse

Der er en stigende erkendelse af, at byggeriet skal være mere bæredygtigt, både når det gælder produktionsprocessen, materialer og anvendelse.
Den lave varmeledningsevne (λ = 0,037 - 0,040 W / m.K) af korkpladeisolering
giver høj energieffektivitet og bidrager dermed til en miljømæssig og økonomisk
besparelse. Korkpladeisoleringssystemet forbinder den overlegne termiske
ydeevne af et EWI-system med en effektiv miljømæssig ydeevne.
Ved brugen af naturlige udvidede korkpaneler på bygningens samlede ydre
giver en maksimal varmeisolering og betydelig akustisk isolering samtidig med
at miljøet bevares. Korken leveret af Scankalk/Scankork i SecilVit korkbrættet
er et åndbart materiale, der er fri for kemikalier, syntetiske stoffer eller kræftfremkaldende materialer, hvilket bidrager til naturlig og bæredygtig isolering
(ekstraheret af kork-egetræet hvert 9. år). for et sundt miljø i vores hjem.
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Skødshøj 16 9530 Støvring.
TLF: 96867600
Email: Mail@Scankalk.com

Scankalk
Korkplader

Kork er historisk blevet brugt i til
mange bygningsanvendelser og
formål. Til varmeisolering begge veje (opvarmning, køling).
Men også som vibrationsdæmper og lyddæmper i tage, vægge
og gulv. Kort sagt et naturprodukt med overlegne termiske,
akustiske og vibrationsdæmpende egenskaber.

Beskrivelse

Korkpladerne fås i en række tykkelser, og hver plade måler 500
mm x 1000 mm. De leveres i pakker med antallet af plader pr. Pakke, der varierer afhængigt af tykkelsen af pladerne. Den eneste
plade, der kan købes som individuelle ark, er 20mm korkplader.

VÆR OPMÆRKSOM
tvivl om brug eller effekt, da
kontakt forhandleren for yderligere information.

ANVISNINGER
Der henvises til sikkerhedsdatablad (SDS) for Korkplader.

Beskrivelse

Scankalks varmeisolerende mørtel kan med god fordel anvendes sammen
med korkpladerne for at give et andet slutresultat, kalk- og korkaggregater i
den varmeisolerende mørtel, sikrer den perfekte kompatibilitet og korrekte fastsættelse af isolerings korkpanelerne. Endelig kan der afsluttet med kork finpuds som også er, 100% naturlig hydraulisk kalkmørtel, dette giver en effektiv
beskyttelse samtidig med at det sikrer bygning en god åndbarhed. Alle kork
produkter er beregnet til brug eksternt eller internt. Kontakt os for at diskutere
den rigtige løsning til dit projekt.

KONTAKT
Skødshøj 16 9530 Støvring.
TLF: 96867600
Email: Mail@Scankalk.com

Scankalk
Eco-Mørtel

Produkt karakteristika
Kork er historisk blevet brugt i til
mange bygningsanvendelser og
formål. Til varmeisolering begge veje (opvarmning, køling).
Men også som vibrationsdæmper og lyddæmper i tage, vægge
og gulv. Kort sagt et naturprodukt med overlegne termiske,
akustiske og vibrationsdæmpende egenskaber.

Tykkelse (MM) TERMISK MODSTAND R(M2.K/W)

VÆR OPMÆRKSOM
tvivl om brug eller effekt, da
kontakt forhandleren for yderligere information.
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ANVISNINGER

Isolerende korkplader

Der henvises til sikkerhedsdatablad (SDS) for Korkplader.

Densitet

Ca. 120 kg/m2

Varmeledende egenskaber

0,037/0,040 W/m.K

Tryk-styrke ved 10 % Deformation
(EN 826)

100 Kpa

Trækstyrke (EN 1607)

60 Kpa (TR50)

Stabilitet ved temperatursvingning

Stabil: Udvider sig ikke trækker
sig ikke sammen.

Længde tolerancer (EN 822)

Mellem +/-3 og 5 mm

Tykkelses tolerance (EN 823)

Mellem +/-1 og 2 mm

Brandklassificering (EN 13501-1)

Klasse E

Vandabsorbering (EN 1609)

0,36 Kg/m2

Resistens mod vanddampsdiffusion

5-30 u

Ledningsevne af vanddamp
(fugttransport)

0,017 a 0,003 g/mh mm per plad.

Slidstyrke

Tæt på ubegrænset

Certificeringer (EN 13170 + EN 13172) CSTB (Frankrig) og LNEC
(Portugal)
KONTAKT
Skødshøj 16 9530 Støvring.
TLF: 96867600
Email: Mail@Scankalk.com

Fysiske mål

1000x500 mm

Tykkelse

10 til 320 mm

Scankalk
Eco-Mørtel

Kork er historisk blevet brugt i til
mange bygningsanvendelser og
formål. Til varmeisolering begge veje (opvarmning, køling).
Men også som vibrationsdæmper og lyddæmper i tage, vægge
og gulv. Kort sagt et naturprodukt med overlegne termiske,
akustiske og vibrationsdæmpende egenskaber.
VÆR OPMÆRKSOM
tvivl om brug eller effekt, da
kontakt forhandleren for yderligere information.

ANVISNINGER
Der henvises til sikkerhedsdatablad (SDS) for Korkplader.

Naturlig og Co2 neutral.

Efterisolering

Varmeisolerende Eco korkplader indeholder ingen cement form for kunstige
stoffer. Alle ingredienser er naturlige
og bæredygtig.

Eco Korkplader kan bruges som isolering direkte på udvendig facade eller
pudses op med en mørtel eller eco
kork mørtel. Det anbefales dog at anvende en kalk eller kork baseret mørtel
for ikke at ødelægge de åndbare egenskaber.

Omkostninger.
Eco korkplader, tilbyder næsten de
samme omkostninger som normal ikke
kork baseret isolering.

KONTAKT
Skødshøj 16 9530 Støvring.
TLF: 96867600
Email: Mail@Scankalk.com

Scankalk
Eco-Mørtel

•

Kork isolations plader - 100mm x 500mm x 1000mm - Pakke (3 plader per
pakke = 1.5m² per pack)

•

Kork isolations plader - 90mm x 500mm x 1000mm - Pakke (3 boards per
pack = 1.5m² per pack)

•

Kork isolations plader - 80mm x 500mm x 1000mm - Pakke (4 boards per
pack = 2m² per pack)

•

Kork isolations plader - 60mm x 500mm x 1000mm - Pakke (5 boards per
pack = 2.5m² per pack)

tvivl om brug eller effekt, da
kontakt forhandleren for yderligere information.

•

Kork isolations plader - 50mm x 500mm x 1000mm - Pakke (6 boards per
pack = 3m² per pack)

ANVISNINGER

•

Kork isolations plader - 40mm x 500mm x 1000mm - Pakke (8 boards per
pack = 4m² per pack)

•

Kork isolations plader - 30mm x 500mm x 1000mm - Pakke (10 boards
per pack = 5m² per pack)

•

Kork isolations plader - 20mm x 500mm x 1000mm - Pakke (15 boards
per pack = 7.5m² per pack)

•

Kork isolations plader - 30mm x 500mm x 1000mm - Enkel plade.

Kork er historisk blevet brugt i til
mange bygningsanvendelser og
formål. Til varmeisolering begge veje (opvarmning, køling).
Men også som vibrationsdæmper og lyddæmper i tage, vægge
og gulv. Kort sagt et naturprodukt med overlegne termiske,
akustiske og vibrationsdæmpende egenskaber.
VÆR OPMÆRKSOM

Der henvises til sikkerhedsdatablad (SDS) for Korkplader.
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