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Izolační hmoty z celulózových vláken získávají stále více příznivců. A to nejen u nás,
ale i v Evropě a Severní Americe. Není divu, vždyť jejich tepelně izolační vlastnosti
jsou výborné a náklady na instalaci nízké. Stavebníci ve vyspělých zemích si také
stále více uvědomují důležitost vlivu staveb a v nich použitých materiálů na životní
prostředí a toto vědomí a vůle používat zdraví a životnímu prostředí neškodící mate-
riály, vedou k využívání celulózových izolačních hmot.

Management kvality
dle ISO 9002 zaveden od
roku 1997. V roce 2004

zaveden systém dle ISO 9001.

Nejmodernější skladové zázemí
s pohotovým servisem, vysokou spolehlivostí dodávek,
v balení i termínech přizpůsobených vašim potřebám
a přáním.

Co vám můžeme nabídnout ?

Moderní materiál
s širokou paletou výhodných aplikací ve vašich stav-
bách, zkušený tým pracovníků s dlouhou odbornou
praxí, technický servis, technické konzultace a široký
tým spolehlivých partnerů po celém území ČR i SR.

Výrobní technologii
respektující nejnovější poznatky
v oboru, certifikovanou ČSN EN ISO
9001:2001. Trvalou kontrolu kvality
renomovanými zkušebnami i vlastní
široce vybavenou laboratoří. Uplatňo-
vání nejnovějších trendů na základě
licenční smlouvy s kanadským partne-
rem firmou Climatizer Insulation.

V roce 1994 jako prvnímu
výrobku v historii ČR propůjčena

ochranná známka
ekologicky šetrný výrobek.

Od roku 1990 propůjčena
kanadská ochranná známka

jako výrobku životnímu
prostředí přátelskému.



Více než 80 % celkové zástavby v České republice a na Slovensku bylo postave-
no před rokem 1980 a úroveň izolací je u nich  zcela nedostatečná. S dvoj- až troj-
násobně vyšší spotřebou energie ve srovnání s novostavbami, jsou tyto starší
domy opravdovými žrouty energie. Efektivní tepelná izolace šetří nejenom Vaši
kapsu, ale je a bude také stále tvrději požadována našimi zákonodárci. Od 1. ledna
2006 by měl informovat Energetický pas o tom, zda je budova vybavena dobře izo-
lovanými stěnami a moderním topením, nebo zda je to stará „barabizna“, kterou fičí
meluzína. Energetická třída bude tedy v budoucnosti rozhodujícím kriteriem při
ohodnocování nemovitostí pro prodej a jejich pronajímatelnosti.

Izolace střešního prostoru dle detailu D2 umožňuje dodatečnou půdní vestavbu bez sejmutí oblože-
ní interieru, zateplení ze střechy nebo spolehlivou izolaci ze strany interiéru při budování podkroví.
Tepelně izolační hodnoty přitom splňují vysoké požadavky ENEV.

Dodatečné zateplení Vašeho 
staršího domu.

V případě stropu mezi vytápěným
a nevytápěným podlažím (půda, sklep)
musí zároveň poskytovat dostatečnou
tepelnou izolaci. To velmi často není
u starších domů splněno.V nejlepším
případě je možno najít konstrukce čás-
tečně naplněné málo funkční izolací
ze škváry či letitou směsí pilin nebo
plev s vápnem. Je-li konstrukce nos-
ných trámů dostatečně dimenzovaná
lze pomocí foukaného CLIMATIZERU
PLUS tepelně izolační vlastnosti kon-
strukce značně zlepšit (viz detail D1).

Detail D1

Detail D2



Jemná celulózová vlákna Climatizeru vklouznou i do těch nejmenších koutů a štěr-
bin, kam se žádný jiný izolační materiál nedostane. Vlákna budou stejnoměrně
nafoukána na všechna místa bez jakýchkoli mezer a spár. Tak je vytvořena izolač-
ní pokrývka bez slabých míst. Vyhneme se vzniku tepelných mostů a oproti des-
kovým izolačním hmotám nebo izolačním hmotám v rolích nedochází u Climatize-
ru k žádnému prořezu. Ani centimetr izolace nepřijde nazmar.

Vzorná příprava…

od 27 do 40 kg/m3

Tato metoda umožňuje jeden z nejrychlejších a zároveň
nejspolehlivějších způsobů zateplení stropní konstrukce.
Materiál je za pomoci aplikačního stroje dopravován do
půdního prostoru a zde je ho možné uložit do stávající
stropní konstrukce nebo aplikovat volně, pokud je půda
nepochozí. Pro vstup do konstrukce postačuje například
odtržení jednoho záklopového prkna a následně lze kon-
strukci vyplnit až do vzdálenosti 4 m na každou stranu.
Při aplikaci touto metodou je možné snadno měnit apli-
kovanou tloušťku izolace a zároveň izolovat bez tepel-
ných mostů. Nízké objemové hmotnosti od cca 27 kg do
32 kg/m3 se používají při opravách a doplnění stávajících
starších izolačních vrstev v tloušťce cca 10 cm. Pro izo-
lační tloušťky nad 10 cm a zejména pro práce při vypl-
ňování vodorovných dutin stropních konstrukcí se pou-
žívá objemová hmotnost v rozmezí od 32 – 40 kg/m3.

Zateplení vodorovných ploch s minimální
pracností, rychle, levně a hlavně dokonale.

Rychlost provedení je nesrovnatelně vyšší než u kon-
venčních metod se 100% eliminací chyb v detailech, bez
zbytečných vnitrostaveništních manipulací.

CLIMATIZER PLUS je v kvalitě zateple-
ní detailů konvenčními materiály jen
těžko dostižitelný.

… kvalitní izolace…

… dokonalý výsledek!

Detail D3



Odbornou instalaci Climatizeru Plus zafoukáváním provádějí specielně proškolené
firmy, které vědí jak na to. Při instalaci je izolace zafoukávána hadicí do příslušných
prostorů, dutin mezi stěnami, do střech a na stropy. Touto technikou se vytvoří
homogenní vrstva izolace zcela beze spár a mezer i na velmi nepřístupných mís-
tech. Pro zaručení stálosti izolační vrstvy používají naše partnerské firmy pouze
moderní aplikační stroje, u kterých je možno zvlášť regulovat množství vzduchu
i materiálu. Sanace izolací dvouplášťových střech při komplexní regeneraci panelo-
vých domů je právě jedním z příkladů našich profesionálních – komplexních řešení.

od 30 do 45 kg/m3

Dvouplášťové střechy s větranou vzduchovou mezerou
napojenou na vnější prostředí, mají takto zajištěno odvá-
dění vlhkosti, která se do vzduchové mezery dostává
difuzí z interiéru. Správná funkce střechy  závisí na vhod-
ném rozmístění a velikosti odvětrávacích otvorů, zajišťu-
jících přivádění a odvádění vzduchu z větrací mezery.
Nevýhody tohoto střešního pláště spočívají zejména
v nedostatečně dimenzované tepelné izolaci a špatné
funkci odvětrávání. Jsou opravitelné u starších objektů
klasickou cestou pouze za cenu demontáže horního
pláště nebo změnou celé konstrukční koncepce. Lze je
však snadno řešit v rámci aplikace izolace CLIMATIZER
PLUS.

Zateplení konstrukcí dvouplášťových odvět-
raných střech metodou suché aplikace.

Pro střechy průlezné je vhodná koncepce odvětrání
pomocí aktivních větracích hlavic. Dobrým návrhem roz-
místění v kombinaci s přisávacími otvory a hlavicemi je
zabezpečen dostatečný odvod vzduchu nasyceného
parami z větrací mezery ven.

Aplikace CLIMATIZERU PLUS při doda-
tečném zateplení do neprůlezné odvět-
rávané střechy. Po provedené aplikaci
musí být dodržena vzduchová mezera
mezi izolací a vrchním pláštěm. Otvor je
ukončen větrací hlavicí.

Nové rozmístění a doplnění odvětráva-
cích otvorů při dodatečném zateplování
starších neprůlezných odvětrávaných
střech, je nezbytnou podmínkou pro
spolehlivou funkci střechy po aplikaci
CLIMATIZERU PLUS, stejně tak jako
tepelně technický výpočet před realizací.

Naopak při dodatečném zateplování vel-
kých plochých motýlkových střech s úžla-
bím je nutné vyčistit původní atikové vět-
rací otvory a zároveň doplnit odvětrání
o nové, vhodně rozmístěné hlavice.

Při dodatečném zateplování menších
pultových střech často postačuje zvětšit
a vyčistit původní atikové větrací otvory,
pokud jsou vhodně rozmístěny.

Jednoduché řešení 
zateplení odvětrávané 

střešní konstrukce.



Slovo izolování vyvolává ihned představu ochrany před zimou. Budovy by však
měly nabízet příjemné klima nejen v zimních měsících, právě tak důležitá je přece
i ochrana před letními vedry. Zde vynikne skvělá přednost celulózových izolačních
hmot. Svou vysokou pohlcovací schopností jsou předurčeny právě ke zmírnění let-
ních veder a k udržení příjemného chládku v obytných prostorách. Konvenční izo-
lační hmoty nemají ve srovnání s celulózou tak dobré vlastnosti. Vysoká pohlcova-
cí schopnost Climatizeru způsobí výrazné zpomalení prostupu slunečního tepla
dovnitř budovy. Při stejné U-hodnotě vykazují střechy izolované celulózou výrazně
pomalejší přenos tepla do interieru.

od 35 do 65 kg/m3

Do optimálně připravené konstrukce lze tepelnou izolaci
nafoukat za zvýšené objemové hmotnosti s přeplněním.
Použitá objemová hmotnost se zvyšuje od 35 kg/m3

postupně dle sklonu izolované konstrukce. U kolmých
stěn a příček se pak pohybuje okolo 60 – 65 kg/m3.
Změnu objemové hmotnosti je možné snadno ovlivnit
regulací aplikačního stroje, který trvale udržuje nastave-
né parametry a tím i kvalitu prováděné práce. Nejčastěji
se konstrukce plní z volného prostoru nad kleštinami do
připravené dutiny. Další metodou je vyplňování konstruk-
ce předvrtaným otvorem o průměru cca 8 cm.

Zateplení šikmých a svislých konstrukcí
metodou suchého přetlakového vyplnění.

Velmi progresivní aplikací, která se
v posledních letech používá, je vyplňo-
vání konstrukcí speciální koncovkou
se zpětným odvodem přepravního
vzduchu. Je tak možné plnit nejen
standardní příčky sádrokartonového
systému, ale i stěny a příčky prefabri-
kovaných dřevostaveb (viz detail D5).

Po ověření difuzních vlastností konstruk-
ce, výpočtu a bilance kondenzace je
možné stejnou metodou doplnit starší
objekty s nedostatečně izolovanou dře-
věnou rámovou konstrukcí.

Komplexní zateplení všech
kontrukčních prvků nízko-

energetických domů.

Zateplení svislých 
obvodových konstrukcí

Zateplení šikmých 
střešních konstrukcí

Detail D5

Detail D4



Climatizer vykazuje výborné izolační hodnoty jak v zimě tak v létě, jeho využití vede
k úsporám energie, redukování nákladů na topení, snížení vzniku emisí CO2 a tím i ke
zlepšení životního prostředí. Izolační vrstvu Climatizeru Plus je možné vytvořit i na
velmi těžko přístupných místech a spolehlivě se tak zabrání vzniku spárové prů-
vzdušnosti. Kromě toho se difúzím otevřený izolační systém postará o příjemné
pokojové klima, protože vyrovnává kolísání vlhkosti. V kombinaci s nasazením Clima-
tizeru se logicky nabízí využití dřeva jako stavebního materiálu, který jako jediný je
obnovitelnou stavební surovinou a přitom umožňuje výstavbu až 5 podlažních domů. 

od 30 do 70 kg/m3

CLIMATIZER PLUS je ve své podstatě vyráběn na zákla-
dě vlákna původně získaného ze dřeva. Vzhledem k tomu
se jeho výhody v kombinaci s dřevěnými konstrukcemi
naplno projeví. Pro svůj nízký difuzní odpor, podobné cho-
vání z hlediska vlhkosti, jako u dřeva a vynikající tepelně
izolační vlastnosti je velmi oblíben jak v historických stav-
bách, tak i u novostaveb budovaných zcela moderními
výrobními postupy nebo staveb prefabrikovaných.

Aplikace v historických stavbách jsou obvykle prová-
děny do stropních konstrukcí. Velmi osvědčenou je však
rovněž mírně zvlhčená aplikace při zateplení kleneb. Izo-
lace v požadované tloušťce přilne a zůstane trvale v jed-
nolité vrstvě bez nebezpečí sesuvu a přitom je stále
difuzně zcela otevřená. V nové výstavbě při aplikaci do
dřevostaveb je možné postupovat dvěma způsoby. 

– plnit materiál do konstrukcí přímo na stavbě – což
přináší z hlediska spotřeby materiálu úsporu, protože je
možné aplikovat dle potřeby každé jednotlivé konstruk-
ce a jejího sklonu. Navíc je možné izolovat i drobné
detaily vzniklé při montáži.

Zateplení speciálních konstrukcí, dřevosta-
veb, nízkoenergetických a pasivních domů

– plnit prefabrikované konstrukce přímo při jejich výro-
bě v továrně. Při tomto způsobu aplikace je však nutné
užívat objemové hmotnosti 65 – 70 kg /m3, aby nedošlo
v průběhu transportu k sesednutí a vzniku tepelného
mostu. Výhoda tovární práce je tak mírně kompenzová-
na nevýhodou vyšší spotřeby a nutností vysoké techno-
logické kázně.

Pro využití všech předností CLIMATIZERU PLUS
v těchto stavbách je dnes možné navrhnout difuzně
otevřené konstrukční skladby. Parobrzdy namísto paro-
těsných zábran ze strany interieru plní dostatečně
potřebnou funkci a přitom je zachována příjemná schop-
nost celulózy vyrovnávat vlhkostní výkyvy v obytných
prostorách. Zároveň je touto kombinací dokonale řeše-
na spárová neprůvzdušnost konstrukce.

Za pomoci aplikačních koncovek X JET,
které umožňují bezprašný odvod doprav-
ního vzduchu, je možné plnit rovněž příč-
ky tvořené sádrokartonem, obvodové
konstrukce domů i stropy. Výhodou je
možnost aplikace jedním otvorem do
úseků o šířce až 80 cm a výšce do 3,2 m.
U vyšších konstrukcí je třeba vytvořit
vodorovný předěl. Naplno se projeví
akustické přednosti takto vyplněných
stěn.

CLIMATIZER PLUS po re-
konstrukci střechy Slovasfal-
tu v Žilině byl překryt difuzně

otevřenou fólií TYVEK.

V současnosti je rovněž
dokončována řada 

komplexních rekonstrukcí
rovných střech přebudová-

ním na střechy sedlové.

Zateplení baziliky v Oravské
Lesné i v Šaštíně 

na Slovensku.



Vzhledem k nízkému difuznímu odporu vrstev tvořených nástřiky celulózové izolace,
je její aplikace vhodná i do odvětrávaných zateplovacích systémů. Toto zpracování je
možné za přidání vody nebo speciálních lepidel. Použití speciálně vyvinutého lepidla
Karsil zvyšuje rovněž protipožární vlastnosti. Vedle suché metody zpracování, tvoří
tento způsob aplikace vhodnou alternativu k deskovým materiálům. Nástřiky do kon-
strukcí je možné provádět až do tlouštěk 150 mm na stěnách. Jejich využití je možné
i při aplikacích na rámové konstrukce dřevodomů a u vhodně navržených vnitřních
příček, jako výrazný příspěvek ke zlepšení jejich akustických parametrů.

od 30 do 70 kg/m3

Pro aplikace prováděné metodou nástřiku je základní aplikační stroj vybaven přídavným zařízením
pro směšování aplikovaného materiálu s pojivy. Takto prováděné izolace jsou určeny především pro
aplikace pod odvětrané fasádní systémy. Základní vrstva je hrubě nanesena na podklad, následuje
srovnání speciálním válečkem a poté překrytí fasádním obkladem (foto systému VINYL SIDING). Při
použití dvojitého nosného systému lze operaci srovnání vynechat.

Aplikace Climatizeru Plus vlhkou metodou
nástřiků do konstrukcí a odvětrávaných
fasád.

Obdobným způsobem do vymezovacího roštu lze
provádět akustické nástřiky v interiéru. Po srovnání vrst-
vy je možné finální povrch vytvořit také z barevného
materiálu včetně překrytí latí vymezujících přesnou
tloušťku.

Pro provádění nástřiků je základní apli-
kační stroj pro suché aplikace rozšířen
o přídavné zařízení, které umožňuje při-
dávat k suchému CLIMATIZERU PLUS
vodu nebo speciální pojiva. Nástřik
s tímto pomocným zařízením je možné
využít i pro další aplikace akustických izo-
lačních vrstev, pro mírné zvlhčování
materiálu při aplikaci do prostorů s vyso-
kou rychlostí větracího vzduchu nebo
dodatečné sanační tepelné izolování hi-
storických  kleneb.

CLIMATIZER PLUS 
po nástřiku překrytý Vinyl

sidingem jako finálním
fasádním obkladem, může-
me najít na řadě rodinných
domů i průmyslových hal.

Nástřikem izolovaná stěna
rodinného domu před 
provedením finálního 
fasádního obkladu.



Akustická pohoda obytných i průmyslových prostor se stala nedílnou součástí
požadavků kladených na moderní budovy. Zároveň se stále více prosazují systémy
montovaných budov, předělových stěn a příček, u kterých je zajištění akustických
parametrů mnohem obtížnější než u těžkých zděných konstrukcí. V těchto přípa-
dech je dokonalé vyplnění nebo celistvý nástřik izolace Climatizer Plus ideálním
řešením. Celistvé bezesparé izolační vrstvy jsou základním předpokladem funkční-
ho řešení. Nástřiky izolace, které zůstanou pohledovým finálním povrchem, mohou
omezit i rezonance a zabezpečit snížení hladiny hluku jak průmyslových tak i napří-
klad sportovních hal.

od 50 do 90 kg/m3

Nástřiky nahrávacích a rozhlasových studií jsou velmi
účinnou cestou k dokonalým a akusticky čistým nahráv-
kám. Při aplikaci za sucha do příček a předstěn v kom-
binaci se sádrokartonem Climatizer přispívá výrazně ke
zlepšení neprůzvučnosti konstrukcí.

Akustické a tepelné izolační nástřiky za
použití Climatizeru Plus a speciálních pojiv.

Pro celkové snížení hladiny hluku je
často prováděn nástřik rovněž v pod-
zemních parkovištích. V těchto přípa-
dech je možné započítat aplikovanou
tloušťku do celkového tepelného odporu
izolované konstrukce. Velké množství
aplikací se provádí v průmyslových
halách. Celková hladina hluku může být
snížena až o 15 dB. Při použití speciální-
ho pojiva je zvýšena i požární odolnost.

Akustické úpravy sportovních a bowlin-
gových hal včetně nástřiku stěn strojov-
ny, jsou velmi účinným opatřením pro sní-
žení celkové hladiny hluku ve vnitřním
prostředí.

Designově lze měnit barevný odstín i strukturu povrchu. Aplikovat je
možné na svislé i vodorovné konstrukce. Akusticky účinná vrstva se
obvykle pohybuje v rozmezí od 2,5 cm do 6 cm. Pro aplikaci na stro-
py je maximální přípustná tloušťka 6 cm .

Interier baru nebo 
diskotéky nástřikem získá

jedinečnost i lepší 
akustické parametry.

Probarvení finálního 
nástřiku lze zajistit i dodá-

ním různých barevných
odstínů Climatizeru Plus.



Unikátní metody aplikace Climatizeru Plus do staveb umožňují snadné řešení kon-
strukčních a designových požadavků, které jsou jinou metodou neřešitelné. V těch-
to aplikacích je často použití Climatizeru zároveň nejméně ekonomicky náročnou
metodou. Tyto zkušenosti byly již mnohokrát potvrzeny na stovkách staveb, kde
byl Climatizer nasazen. Pokud se před finálním rozhodnutím na nás nebo naše apli-
kační partnery obrátíte, v rámci bezplatného servisu Vám poskytneme technickou
konzultaci, případně i tepelně technický výpočet, zda Vaše řešení s naším mate-
riálem bude úspěšné a za jakou cenu.

Existuje mnoho objektů, které jsou z hlediska kvalitního
užívání znehodnoceny problémy se studenou střechou.
Odkapávající kondenzát ničí jak stavební konstrukce,
skladované zboží, strojní zařízení, tak i například dobytek
v zemědělských stavbách. Nástřikem tenké vrstvy lze
tento jev zcela odstranit. Zvláště pak je-li uděláno kom-
plexní řešení v souvislosti s režimem využití, temperová-
ní a odvětrání vlhkosti. Doplňkově lze tuto aplikaci pro-
vést i tam, kde již izolace je instalována (např. na pod-
hledu), ale při náhlých změnách počasí jí odkapávající
kondenzát ničí.

Vlevo zatepleno CLIMATIZEREM PLUS, vpravo ne.

Zateplování starších střech je vedle své jednoduchosti
rovněž aplikací, která dokonale řeší detail i u členitých
částí konstrukce a starých trámů. Spárové netěsnosti po
zafoukání CLIMATIZEREM PLUS nejsou.

Vybrané aplikace nejčastěji řešící Vaše 
problémy.

Při zateplování různých konstrukcí se
vyskytuje mnoho detailů, které jsou
CLIMATIZEREM PLUS velmi dobře vypl-
něny. Takto izolovaný detail je rovnocen-
ným ve srovnání s ostatní plochou.

Zateplení střechy nebo
stropu je u starších rodin-

ných domů nejlevnější
a zároveň nejrychleji

návratnou investicí. Ome-
zení ztrát je přitom velmi

významné.

Zateplení střech rodinných
domů s malým sklonem je

snadno realizovatelné,
pokud byla ve střeše pone-
chána dostatečná dutina.



Celulózové izolace a zvláště pak Climatizer Plus nehoří, ale pouze doutnají. Když
dojde k požáru a povrch izolace je vystaven plamenům ohně, vytváří se podobně jako
u dřeva zuhelnatělá vrstva dřevěného uhlí. Ta chrání vrstvu před rychlým postupem
ohně. Pozitivní úlohu sehrávají samozřejmě i borité soli, které obsahují krystalicky
vázanou vodu. Tato voda se při zahřátí izolace postupně uvolňuje a působí ochlazo-
vání. Borax vytváří při dalším zahřátí sklovitou vrstvu, která brání ohni v postupu
a zpomaluje prohoření. Díky těmto vlastnostem jsou odolnosti konstrukcí, vyplněných
Climatizerem na podobné úrovni jako u lehkých minerálně vláknitých izolací.

Informace na této stránce bylo z hlediska prostoru
možno uvést pouze v informativním rozsahu. Veškeré
podrobné informace pro Vaše použití jsou k dispozici na
www.ciur.cz nebo Vám je rádi na vyžádání zašleme.

Climatizer Plus a působení ohně.

Klasifikace požární odolnosti konstrukce
dle ČSN EN 13501-2.

REI 30

Klasifikace požární odolnosti konstrukce
dle ČSN EN 13501-2.

E 30/EI 30/EW 30

Klasifikace požární odolnosti konstrukce
dle ČSN EN 13501-2.

REI 30

Zkoušky byly provedeny
v průběhu roku 2005 
AO 216 PAVUS a.s.;

pobočkou Veselí nad Lužnicí.

Konstrukce se montují na
zkušební pec ve skutečné

konstrukční skladbě.
Dimenze nosných prvků je

použita v co nejmenším
možném průřezu. Pro

všechny staticky silnější
průřezy jsou pak výsledky

zkoušky platné.

Detail D6

Detail D7

Detail D8



Šetří peníze, čas, energii a životní prostředí.

Fyzikální vlastnosti
Součinitel tepelné vodivosti (dle způsobu aplikace) 0,039 – 0,043 W/m2K

Použití v tepelném rozsahu od –50 °C do 80 °C

(krátkodobě až 105 °C)

Tepelný odpor při tloušťce 20 cm (orientačně) R=5 m2 K/W

Tloušťka pro U=0,2 W/m2K (doporučený minimální součinitel prostupu tepla pro stropy) cca 20 cm

Objemová hmotnost pro aplikace 27–90 kg/m3

Stupeň hořlavosti (suchá aplikace a nástřik vodou) C1... ... C-s2-d0

Stupeň hořlavosti (nástřik s pojivem Karsil) B... ... B-s1-d0

Stupeň hořlavosti (nástřik s pojivem SOKRAT) D-s2-d0

Šíření plamene Is=0,00 mm.min-1

Vs=0,00 mm.min-1

Součinitel difúze vodních par při 10 °C a relativní vlhkost 76 %

• Suchý výrobek ∆=0,086.10-9 obj. hm. 26 kg/m3

• Nástřik s vodou ∆=0,066.10-9 obj. hm. 65 kg/m3

Ustálená vlhkost při 23 °C a 80 % relativní vlhkosti 10,2 % hm

Výrobek nepodléhá plísním a houbám. Na drobné hlodavce a hmyz působí odpudivě.

Výrobek nezpůsobuje korozi kovů.

Schválení hygienika ČR z 19. 2. 1992 a 26. 4. 1993

Vyjádření SZÚ z 20. 4. 2001; 5. 4. 2001; 29. 4. 2004

Ekologicky šetrný výrobek 01–01 (známka propůjčena již v roce 1994).

Systém řízení jakosti procesu výroby dle ČSN EN ISO 9001:2001

Vyrábí a dodává:
CIUR a.s., Pražská 1012
250 01  Brandýs nad Labem
Tel.: +420 326 901 444, 326 901 411
Fax: +420 326 901 456
e-mail: info@ciur.cz
www.ciur.cz

Zastoupení pro Slovensko:
VUNO HREUS
Kragujevská 17, 010 01  Žilina, Slovensko
Tel.: +421 415 640 519, mobil: +421 905 649 422
Fax: +421 415 626 799, e-mail: vuno@vuno.sk
www.climatizer.com, www.vuno.sk

Ve vašem regionu aplikuje:

CLIMATIZER PLUS


