IEKŠTELPU APDARES
PANEĻI

Beton 10 sienas paneļi

SILTUMA IZOLĀCIJA

SKAŅAS IZOLĀCIJA

VIENKĀRŠA UN
ĀTRA UZSTĀDĪŠANA

100% DABĪGA
KOKA ŠĶIEDRA

ZOLĀCIJA

OLĀCIJA

RŠA UN
ĀDĪŠANA

ISOTEX iekštelpu apdares
materiāli
Ar dekoratīvo papīru, tapeti vai tekstilu pārklātie ISOTEX apstrādes paneļi ir piemēroti izmantošanai kā skaņas un siltuma
izolatori sausās telpās.
ISOTEX iekštelpu apdares paneļu ražošanā izmantojamā tehnoloģija ir dabu saudzējoša un videi draudzīga. Kā izejvielas tiek
izmantotas svaigas skuju koku skaidas, kuru sasmalcināšanas rezultātā iegūtā kokšķiedras masa tiek izmantota izolācijas
kokšķiedras plākšņu ar homogēnu struktūru formēšanai. Kokšķiedras plāksnes izgatavošanai netiek izmantota līme vai
citas ķimikālijas. Vienīgā saistviela ir koksnē esošie dabīgie sveķi. Kokšķiedras plāksnes pārklājumam ar dekoratīvajiem
virsmas materiāliem tiek izmantota līme uz ūdens bāzes. Rezultātā ISOTEX paneļos saglabājas kokam raksturīgās īpašības
– ISOTEX ir dabīgs, elpojošs un siltumnoturīgs materiāls.
ISOTEX paneļi ar daudzveidīgu apdares materiālu sortimentu piedāvā modernus interjera risinājumus gan pilsētas
dzīvoklim, gan privātmājai, gan arī vasarnīcai.

SILTUMA IZOLĀCIJA

ISOTEX iekštelpu apdares paneļi ir lielisks siltumizolācijas materiāls. Plākšņu siltumvadītspējas
koeficients λ ir 0,045-0,05 W/mK, pie tam būtiski uzlabojas arī sienas virsmas temperatūra. 12
mm ISOTEX plāksnes siltumizolācija ir tāda pati kā: 12 mm beramajai vatei, 44 mm kokam,
210 mm sarkanajiem ķieģeļiem un 450 mm betonam. ISOTEX paneļi ir elpojošs materiāls, kas
nodrošina būvkonstrukcijas dabīgu ventilāciju, bet vienlaikus paneļi palīdz samazināt iekštelpu
temperatūras svārstības diennakts laikā.

SKAŅAS IZOLĀCIJA

VIENKĀRŠA UN
ĀTRA UZSTĀDĪŠANA

100% DABĪGA
KOKA ŠĶIEDRA

Kokšķiedras plāksnes porainās struktūras īpašības būtiski uzlabo skaņas vidi telpā, novēršot
ārējā trokšņa iekļūšanu telpās un apslāpējot telpā radītos trokšņus un atbalsi. Vidējā gaisa
trokšņa izolācija panelim Rw ISOTEX ir 22 dB. Īpaši trokšņainās zonās vai paaugstinātas skaņas
absorbcijas sasniegšanai starp ISOTEX paneļiem un sienas pamata materiālu var atstāt gaisa
spraugu.
SKAŅAS IZOLĀCIJA

VIENKĀRŠA UN
ĀTRA UZSTĀDĪŠANA

VIENKĀRŠA UN
ĀTRA UZSTĀDĪŠANA

100% DABĪGA
KOKA ŠĶIEDRA

ISOTEX paneļi ir piemēroti gan remontdarbiem, gan arī jaunbūvju iekštelpu apdares darbiem.
Paneļi ir viegli, tādēļ to uzstādīšanu var veikt arī viena persona. Uzstādīšanai un apstrādei nav
nepieciešami speciāli instrumenti vai padziļinātas celtniecības nozares prasmes. Uzstādīšanai
pietiek ar celtniecības vai paklāju nazi, zīmuli, mērlenti, taisnstūri, taisnu līsti vai metāla lineālu,
bet paneļu stiprināšanai, atkarībā no pamata virsmas, tiek izmantotas skavas un skavu pistole
un/vai
montāžas līme.
100% DABĪGA
KOKA ŠĶIEDRA

Koks ir dabīgs celtniecības materiāls, kas dod pozitīvu ieguldījumu cilvēka veselībā un labklājībā,
kā arī šis ir atjaunojams resurss. ISOTEX paneļi ir bioloģiski tīri un piedāvā ekoloģiski drošu
alternatīvu mūsdienās celtniecībā plaši izmantojamajiem putu polistirola un stikla šķiedras
skaņas un siltumizolācijas materiāliem.
100% DABĪGA
KOKA ŠĶIEDRA

SKANO FIBREBOARD produktiem ar skaņas izolācijas īpašībām (ISOTEX iekšējās apdares paneļi,
ISOPLAAT vispārējās būvniecības un grīdas pamata plāksnes, kā arī ISOMODUL izolācijas
moduļi) ir SKANO SILENT ROOM logo.

ISOTEX paneļi ir testēti un tiem ir piešķirta būvmateriālu emisijas klase M1. M1 klasē ir iekļauti
produkti, kas atbilst visstingrākajām emisijas prasībām, un no kuriem telpas gaisā neizdalās
kaitīgie savienojumi vai šķīdinātāji. M1 klases produkti ir droša izvēle cilvēkiem ar elpceļu
slimībām vai alerģiskiem cilvēkiem.

Sienas paneļi
ISOTEX sienas paneļiem ir tapu savienojumi garenvirziena malās, kā arī tie ir pārklāti
ar tapetēm vai tekstilu. ISOTEX sienas paneļi ir piemēroti gan iekštelpu virsmu apdarei
jaunceltnēs, gan arī vecāku ēku siltināšanai un renovēšanai. Vairāk nekā no 20 dažādiem
pārklājuma materiāliem atradīsiet sev piemērotu risinājumu, kā arī alternatīvu citiem sienu
segumiem, kuri prasa lielāku darbietilpību. Uzstādot ISOTEX sienas paneļus, pamata virsmu
nav nepieciešams špaktelēt, slīpēt, pārklāt ar tapetēm vai krāsot. ISOTEX paneļi jau rūpnīcā ir
pārklāti ar kvalitatīvu dekoratīvo materiālu, kas nepieļauj nekādus defektus, ar kuriem parasti
saskaramies, pārklājot sienas ar tapetēm vai ar kādu citu sienas apdares materiālu. ISOTEX
sienas paneļus ar tapetēm var uzstādīt ar līmi vai skavām tieši pie pamata virsmas (koks,
koka plāksnes, ģipškartona plāksnes) vai jumta pamatnes latojuma (betons un nelīdzenas
virsmas).
Sienas paneļus ar tekstila pārklājumu var uzstādīt tikai ar līmi tieši uz pamata virsmas vai
jumta pamatnes latojuma.
Ar ISOTEX sienu paneļu precīzām
uzstādīšanas instrukcijām varat
iepazīties adresē
www.skano.com/fibreboard

Biezums
Platums
Garums
Plāksnes iepakojumā
Iepakojuma laukums
Iepakojumi uz paliktņa
Paliktņu laukums

Beton 11 sienas paneļi

mm
mm
mm
tk
m2
tk
m2

Ar Wall tapeti
12
580
2550
2700
4
4
5,92
6,26
40
40
236,8
250,4

Ar Wall tekstilu
12
600
2550
2700
4
4
6,12
6,48
40
40
244,8
259,2

Rumba 21 sienas paneļi

Sienas paneļu apdare
Sienas paneļi ar tapetēm

Decor 42

Decor 43

Decor 44

Decor 45

Decor 47

Decor 48

Interior 50

Interior 51

Interior 52

Interior 53

Atrium 65

Mali 19

Beton 10

Beton 11

Beton 12

Rumba 20

Rumba 21

Rumba 22

Luxor 70

Luxor 71

Sienas paneļi ar tekstilu
Timber 32

Timber 33

Textile Pernau

Griestu paneļi
ISOTEX griestu paneļi ir ideāls risinājums griestu ātram un
bezputekļu remontam sausās telpās. Paneļi ir pārklāti ar
baltu dekoratīvo papīru un tiem nav nepieciešami papildu
apdares darbi. ISOTEX griestu paneļus var uzstādīt ar līmi
vai skavām tieši pie pamata virsmas (koks, koka plāksnes,
ģipškartona plāksnes) vai jumta pamatnes latojuma (betons
un nelīdzenas virsmas). Atkarībā no telpas stilistikas var
izmantot dažāda profila un izmēra griestu līstes.
• Quatro tootenimetuses tähistab tappühendusi
laepaneeli neljas servas
• Quatro S nozīmē šauru, četrās malās ar tapām
savienojamu griestu paneli, kas atgādina
apdares dēli. Norāde S apzīmē vārdu –
tievs (igauņu valodā sale).

Ar ISOTEX griestu paneļu precīzām
uzstādīšanas instrukcijām varat
iepazīties adresē
www.skano.com/fibreboard

Alaska

Nordic

Biezums
Platums
Garums
Plāksnes iepakojumā
Iepakojuma laukums
Iepakojumi uz paliktņa
Paliktņu laukums

Silver

mm
mm
mm
tk
m2
tk
m2

QUATRO S
12
127
1800
9
2,057
42
86,39

QUATRO
12
280
1800
8
4,03
48
193,44

Gold

Alaska Quatro griestu paneļi

Rumba 20 sienas paneļi

Skano Fibreboard OÜ
Rääma 31
Tel.: 445 1800
fibreboard@skano.com
www.skano.com/fibreboard

