
Два пъти по-тънък, два пъти по-топлоизолационен.
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Два пъти по-тънък, два 
пъти по-топлоизолиращ!
Поради начален ламбда коефициент на топлоизолация от 0.022 W/mk Joris Ide 
THERMOCONFORT® два пъти по-тънък и два пъти по-топлоизолационен. Панелът Joris 
Ide THERMOCONFORT® от 100 мм е еквивалент на 160 мм минерална вата и 200 мм 
полистирол.

Плоскост
полистирол

Плоскост
Joris Ide 
THERMOCONFORT®

Плоскост
минерална вата

h=100mm

h=200mm

h=160mm

Какво е Joris Ide THERMOCONFORT®?

Структура на панела

Joris Ide THERMOCONFORT® е топлоизолационен панел, патентован от екипа на JORIS IDE 
Румъния, подходящ за различни приложения. 

Лицата на панелите са изработени от специална трислойна мембрана, избрана да 
позволява нанасяне с лепило и мазилка.

Пяната на топлоизолационното ядро е механично фиксирана към външните мембрани, 
образувайки равна повърхност.
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3 пъти по-бързо, намалени разходи!

По-универсален, по-удобен!

Разбира се, че може да се шпаклова!

По-универсален, по-удобен! Разбира се, че може да 
се шпаклова! Монтажът е по-бърз, защото Joris Ide 
THERMOCONFORT® има нисък разход на материали, 
допълващи инсталирането. Нещо повече, ниското тегло 
и големият формат на плочите позволяват ефективен 
монтаж. Така, намаляват значително разходите за ръчен 
труд, настаняване на екипите, наемането на оборудване и 
не се изисква специално оборудване за монтаж. Всички 
специалисти са взели предвид тези въпроси в решението 
за закупуване или смяна на класическото решение.

Joris Ide THERMOCONFORT® може да се използва 
в различни приложения: покривна рамка, но също 
и циркулационна или нециркулационна тераса; 
зелени покриви и тераси; стени с различни покрития, 
включително мазилка. Освен това, производителите 
са използвали продукта успешно в по-специфични 
проекти, като подово отопление, студени или хладилни 
помещения и каросерии на автомобили.

Joris Ide THERMOCONFORT® е продукт, сертифициран 
със системата ETICS. Подходящ е за всякакъв 
вид приложение, специфично за вариантите 
на топлоизолация. Структурата на Joris Ide 
THERMOCONFORT® позволява мазилка както върху 
твърди прави повърхности, така и върху такива, които 
изискват степен на еластичност.

Над 50-годишен експлоатационен живот
Използван в системата ETICS, Joris Ide 
THERMOCONFORT® запазва изолационния си 
капацитет за 50 години, параметри на амортизация 
във времето, имайки стойности между 0.022-0.024 
W/mgradK за 10 години. Тези стойности се определят 
по метода за ускорено стареене от 175 дни при 
температура на излагане +70°C от лабораториите 
INCERC (Национален институт за изследвания и 
разработки в строителството).

Без загуба на енергия!
Степента е ясно по-добра от класическите решения 
благодарение на системата за периметърни 
връзки тип Master (длаб и зъб). Така се елиминират 
топлинните мостове, критичен фактор за осигуряване 
на правилното покритие на изолираната повърхност.

С огъня шега не бива!

Спрете да се тревожите за влагата!

Joris Ide THERMOCONFORT® е самозапалим. При 
пожар, плочите не се стопяват и не позволяват 
разпространението на огъня. При контакт с огъня 
те образуват карбонизиран слой и предпазват 
структурата на сградата, резултати, заверени по 
време на тестовете на INCERC.

Благодарение на системата със затворени клетки, 
водоустойчивостта на Joris Ide THERMOCONFORT® 

свежда до минимум действието на водата 
и не позволява инфилтрация. В сравнение с 
класическите решения, които губят 50% от 
производителността си за 10 години, Joris Ide 
THERMOCONFORT® запазва 99% от оригиналните 
си свойства поради непропускливост. 

Нещо повече, неочакваните метеорологични 
условия не компрометират продукта, както 
се случва с други материали. Следователно 
гаранцията на цялата система се влияе 
положително.

Поддържа строителния обект чист!
При класическите варианти, използвани за 
топлоизолация, лесно можете да видите 
големите количества отпадъци, произтичащи 
при монтирането. С помощта на Joris Ide 
THERMOCONFORT® можете да поддържате 
обекта чист поради ниските технологични загуби. 
Продуктът може да се реже с обикновен резач, без 
да има останал материал след рязането. По този 
начин разходите за изхвърляне на отпадъците 
от обекта са много ниски в сравнение с други 
топлоизолационни решения.

Мога ли да натоваря с до 15 тона 
на квадратен метър?!
Продуктът има достатъчна механична якост и 
носимоспособност, за да позволи приложения, 
включващи изливане на бетонни замазки. Joris Ide 
THERMOCONFORT® позволява на монтажниците 
да направят покрив скелет без настилка и да 
стъпват по тях без проблеми. Якостта на натиск 
е над 150 kPa, което означава над 15 тона / кв.м, 
стойности, определени от лабораториите на 
INCERC.
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Износващ слой
Хоросан или лепило
Замазка с излъчваща роля
Отоплителен кабел
Полиетиленово фолио 0.2мм
       Joris Ide THERMOCONFORT®

Стоманобетонна плоча
Чакълов слой – разкъсване на 
капилярността
Компактирана пръст
Терен за основа
Зидана стена
Мазилка
Тапа битум

Замазка минимум 3 см
Полиетиленово фолио 0.2мм
       Joris Ide THERMOCONFORT®

Стоманобетонна плоча
Чакълов слой – разкъсване на 
капилярността
Компактирана пръст
Терен за основа
Зидана стена
Мазилка

1
2
3
4
5 

6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8 

9
10
11
12
13

Детайл подове

Детайл излъчващ под

Стоманобетонна плоча
Бетон с наклон
Замазка изравнител-битумен грунд
Пароизолация
       Joris Ide THERMOCONFORT®

Хидроизолация

Стоманобетонна плоча
Замазка изравнител-битумен грунд
Пароизолация
       Joris Ide THERMOCONFORT®

Бетон с наклон-грунд
Хидроизолация
Износващ слой

1
2
3
4
5
6

Детайл непроходими тераси

1
2
3
4
5
6
7

Детайл проходима тераса

1

1

2
3

4

5

6
7

2
34

5
6
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Вътрешно покритие
Стена фасада
Хоросан-цимент
       Joris Ide THERMOCONFORT®

Шпакловъчна маса за армиране
Мрежа от фибростъкло
Покритие структурирана 
мазилка
Фиксиращи винтове

Гипс
Вътрешна зидана стена
Пластини, фиксиращи винтове
       Joris Ide THERMOCONFORT®

Въздушна кухина мин. 30 см
Външна зидана стена
Метален профил, поддържащ 
презрамката
Хидроизолация
Профил на прозореца
Преграда

1
2
3
4
5
6
7 

8

Детайл термосистема фасада

1
2
3
4
5
6
7 

         
8
9

10

Детайл с кухина в стената

Зидана стена
       Joris Ide THERMOCONFORT®

Омега фиксиращ профил
Механично закрепване
Синус профил велпапе

Гофрирана ламарина с височина на 
вълната 153mm
Парна бариера
       Joris Ide THERMOCONFORT®

PVC мембрана

1
2
3
4
5

Етайл Вентилирана фасада с гофрирана ламарина

1 

2
3
4

Детайл профил от гофрирана ламарина 153

1

1

2

3

3

2

5

4

4
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 Дебелини на плочите Joris Ide THERMOCONFORT®

* възможно е свързване BASIC & TOP по специални поръчки
** за 30 mm е наличен само вариант BASIC

30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, 80 mm, 90 mm, 100 mm, 113 mm,  
120 mm, 125 mm, 140 mm, 145 mm, 150 mm, 160 mm, 180 mm, 200 mm

Детайл свързване Joris Ide THERMOCONFORT®

Размери на плочите Joris Ide THERMOCONFORT®

Максимална производствена дължина

Широчина

Стандартни размери Полезни размери

ШирочинаДължина Дължина

Плътност

5000 mm

2400 mm 2390 mm1200 mm 1190 mm

34 kg/m3  

Технически характеристики Joris Ide THERMOCONFORT®

Характеристики Стойности

Стандарт

Дългосрочно абсорбиране на вода

Плоскост след частично потапяне

Индекс на звукопоглъщане

Топлопроводимост

Дебелина

Паропропускливост

Устойчивост на компреси

Устойчив на сцепление

Топлопроводимост след ускорено стареене 175 дни при 70°C

Стабилност на размерите при определени условия на температура  
и влажност

EN 13165:2012+A2:2016 

Wh=1,2%

FW2

E

λ=0,022 W/mK

T3

μ=37,52

CS(10/Y)100 ≥ 150 kPa

TR100 ≥ 100 kPa

λ=0,024 W/mK

Ниво 2 DS (70.90)







www.joriside-thermoconfort.eu

facebook.com/joriside.thermoconfort

Напомняме ви, че данните, представени в тази брошура, могат да се променят с течение на времето 
и поради тази причина препоръчваме винаги да проверявате кога е извършена последната 
актуализация. За да сте сигурни, че имате най-новата версия, ви съветваме да посетите нашия 
уебсайт в раздел Downloads.

Март, 2022 г.


