
Feleakkora vastagság, kétszer jobb szigetelés.
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Mi a Joris Ide THERMOCONFORT®?

A Joris Ide THERMOCONFORT® panel szerkezete

A Joris Ide THERMOCONFORT® egy, a Joris IDE csapata által szabadalmaztatott hőszigetelő 
panel, amely számos területen felhasználható.

A panel burkolata egy speciális, háromrétegű membránból készül, amelyet úgy választottunk ki, 
hogy lehetővé tegye a ragasztó és vakolat alkalmazását.

A hőszigetelő habszivacs mag mechanikusan van rögzítve a külső membránokhoz, amely egy 
sík felületet képez.

Feleakkora vastagság, 
kétszer jobb szigetelés!
A hőszigetelési együttható 0,022 W/mk kezdeti lambda értékének köszönhetően a Joris 
Ide THERMOCONFORT® feleakkora vastagságú és kétszer jobb hőszigetelő. Egy Joris Ide 
THERMOCONFORT® A 100 mm-es tábla 160 mm-es kőzetgyapotnak, illetve 200 mm-es 
polisztirolnak felel meg.

Polisztirol 
tábla

Joris Ide 
THERMOCONFORT®

tábla

Kőzetgyapot 
tábla

h=100mm

h=200mm

h=160mm
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Háromszor gyorsabb, alacsonyabbak 
költségek!

 
Sokoldalúbb, kényelmesebb!

Természetesen vakolható is!

Sokoldalúbb, kényelmesebb! Természetesen vakolható! A 
beépítés gyorsabb, mivel a Joris Ide THERMOCONFORT® 

beépítése kevesebb kiegészítő anyagot igényel. Ezen kívül 
a táblák alacsony súlya és nagy mérete lehetővé teszi a 
hatékony beépítést. Ezzel jelentősen csökkenthetőek 
a munkaerőköltségek, a személyzet elszállásolásának, 
a gépbérlésnek a költségei, és a telepítés nem igényel 
speciális felszerelést. Minden szakember figyelembe veszi 
fenti szempontokat, amikor a hagyományos megoldás 
megvásárlása vagy megváltoztatása mellett dönt.

A Joris Ide THERMOCONFORT® számos területen 
használható: tetőszerkezetek, valamint járható és nem 
járható teraszok; zöldtetők és teraszok; különböző felületű 
falak, beleértve a vakolatot is. Ezen kívül az építőipari 
szakemberek sikeresen alkalmazták a terméket kevésbé 
hétköznapi projektek során is, mint például padlófűtés, 
hűtő- vagy fagyasztóhelyiségek és autókarosszériák 
esetében.

A Joris Ide THERMOCONFORT® az egyetlen ETICS 
tanúsítvánnyal rendelkező termék. Alkalmas bármilyen 
típusú, a hőszigetelés területén jellemző felhasználásra. A 
Joris Ide THERMOCONFORT® táblák szerkezete lehetővé 
teszi a vakolást mind a merev egyenes felületeken, mind a 
bizonyos fokú rugalmasságot igénylő felületeken.

Több mint 50 éves élettartam
Az ETICS (Vakolható homlokzati hőszigetelő rendszer) 
rendszerben alkalmazva a Joris Ide THERMOCONFORT® 
50 évig megőrzi szigetelőképességét, míg az amortizációs 
paraméterei 10 év alatt 0,022 és 0,024 W mgradK között 
változnak. A fenti értékeket az INCERC (Nemzeti Építőipari 
Kutatási és Fejlesztési Intézet) laboratóriumaiban 175 
napon át +70°C-os expozíciós hőmérsékleten végzett 
gyorsított öregítési módszerrel határozták meg.

Nincs energiaveszteség!
A Master típusú illesztési rendszernek (csaphornyos 
kötés) köszönhetően a szigetelés egyértelműen felülmúlja 
a hagyományos megoldásokat. Ez a módszer kiküszöböli 
a hőhidakat, mely kiemelten fontos tényező a szigetelt 
felület megfelelő burkolatának biztosítása szempontjából.

A tűz nem játék!

A nedvesség sem 
jelenthet problémát!

A Joris Ide THERMOCONFORT® önkioltó 
tulajdonsággal rendelkezik. Tűz esetén a táblák nem 
olvadnak el és gátolják a tűz terjedését. Az INCERC 
(Román Építőipari Kutatási és Fejlesztési Intézet) 
laboratóriumai által hitelesített eredmények szerint a 
termék tűzzel érintkezve elszenesedett réteget képez 
és megvédi az épületszerkezetet. 

A zárt cellás rendszernek köszönhetően a Joris Ide 
THERMOCONFORT® vízszigetelés minimalizálja 
a víz káros hatását és megakadályozza annak 
beszivárgását. A hagyományos megoldásokkal 
összehasonlítva, amelyek teljesítménye 10 év alatt 
50%-kal csökken, a Joris Ide THERMOCONFORT® 

a vízszigetelésnek köszönhetően megőrzi eredeti 
tulajdonságai 99%-át.

Ezen kívül, más anyagokkal ellentétben, a szélsőséges 
időjárási körülmények sem veszélyeztetik a terméket. 
Ez a teljes rendszer garanciájára pozitív hatást 
gyakorol.

Tartsa tisztán az építési területet!
A klasszikus hőszigetelési anyagok felhasználása 
során nagy mennyiségű hulladék keletkezik. A Joris 
Ide THERMOCONFORT® használatával a csökkentett 
technológiai veszteségeknek köszönhetően tisztán 
tartható az építési terület. A vágás egyszerű 
vágóeszközzel elvégezhető anyaghulladék keletkezése 
nélkül. Ez azt jelenti, hogy a helyszíni takarítás 
költségei sokkal alacsonyabbak más hőszigetelési 
megoldásokhoz képest.  

Terhelhető négyzetméterenként 
15 tonna súllyal?!
A termék megfelelő mechanikai szilárdsággal 
rendelkezik ahhoz, hogy beton esztrichek kiöntésével 
járó alkalmazásokat tegyen lehetővé. A Joris Ide 
THERMOCONFORT® lehetővé teszi a szerelők 
számára, hogy a tetőszerkezeteket deszkák nélkül 
tudják kivitelezni és gond nélkül rálépjenek. A 
nyomószilárdság több mint 150 kPa, amely az INCERC 
laboratóriumok által meghatározott értékek szerint 
több mint 15 tonna/négyzetmétert jelent.
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Kopóréteg
Habarcs vagy ragasztó 
Sugárzó esztrich 
Fűtőkábel
0,2mm –es polietilén lap
       Joris Ide THERMOCONFORT®

Vasbeton födém
Kavicsréteg – kapilláris törés 
Tömörített talaj
Alapréteg 
Falazat 
Nemesvakolat 
Bitumen fedőréteg

Minimum 3 cm-es esztrich
0,2mm-es polietilén lap
       Joris Ide THERMOCONFORT®

Vasbeton födém       
Kavicsréteg – kapilláris törés 
Tömörített talaj
Alapréteg
Falazat  
Nemesvakolat

1
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5
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Padló ábrája

Sugárzó padló ábrája

Vasbeton födém
Emelkedő betonréteg
Bitumen-alapozó kiegyenlítő 
esztrich
Párazáró réteg
       Joris Ide THERMOCONFORT®

Vízszigetelő réteg

Vasbeton födém
Bitumen-alapozó kiegyenlítő 
eszrich
Párazáró réteg
       Joris Ide THERMOCONFORT®

Emelkedő beton alapozás
Vízszigetelő réteg
Kopóréteg 

1
2
3 

4
5
6

Nem járható terasz ábrája

1
2 

3
4
5
6
7

Járható terasz ábrája

1

1

2
3

4

5

6
7

2
34

5
6



7 8

Belső felület
Homlokzati fal
Habarcs-cement
       Joris Ide THERMOCONFORT®

Erősítő simítóhabarcs
Üvegszövet
Szerkezeti vakolat
Süllyesztett fejű csavarok

Vakolat
Belső falazat
Süllyesztett fejű csavarok
       Joris Ide THERMOCONFORT®

Légüreg min. 30 mm
Külső falazat
Fémprofilt alátámasztó mélyedés
Vízszigetelés
Ablakprofil
1Szemöldökfa

1
2
3
4
5
6
7
8

Homlokzatszigetelő rendszer ábrája

1
2
3
4
5
6
7

  8
9
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Üreges fal ábrája

Falazat 
        Joris Ide THERMOCONFORT®

Omega rögzítő profil
Mechanikai rögzítés
Szinusz profilú hullámlemez 

153-as profil
Párazáró réteg
       Joris Ide THERMOCONFORT®

PVC membrán

1
2
3
4
5

Hullámlemezzel ellátott szellőző homlokzat ábrája

1
2
3
4

Hullámlemez ábrája, 153-as profil

1

1

2

3

3

2

5

4

4
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Joris Ide THERMOCONFORT® táblavastagság
* BASIC és TOP illesztések kaphatóak külön megrendelés alapján
** 30 mm-es kivitelben kizárólag a BASIC változat elérhető

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

A Joris Ide THERMOCONFORT® illesztéseinek ábrája

Joris Ide THERMOCONFORT® táblaméretek 

Maximális gyártási hossz

Szélesség

Szabványos méret Hasznos méret

SzélességHosszúság Hosszúság

Sűrűség

5000 mm

2400 mm 2390 mm1200 mm 1190 mm

34 kg/m3  

Jellemzők Értékek

A Joris Ide THERMOCONFORT®  műszaki jellemzői

EN 13165:2012+A2:2016 

Wh=1,2%

FW2

E

λi=0,022 W/mK

T3

μ=37,52

CS(10/Y)100 ≥ 150 kPa

TR100 ≥ 100 kPa

λ=0,024 W/mK

Level 2 DS(70,90)

Szabvány

Hosszútávú vízfelvétel

Részleges merítést követő egyenletesség

Hangabszorpciós index

Kezdeti hővezető képesség

Vastagság

Vízgőz áteresztő képesség

Nyomószilárdság

Szakítószilárdsá

Hővezető képesség gyorsított 175 napos öregedés után 70 °C-on

Méretstabilitás adott hőmérséklet és páratartalom mellett
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www.joriside-thermoconfort.eu

facebook.com/joriside.thermoconfort

Felhívjuk figyelmét arra, hogy a tájékoztatóban szereplő adatok a későbbiek során változhatnak, ezért 
javasoljuk, hogy minden esetben győződjön meg arról, hogy az olvasott verzió a legfrissebb. A legfrissebb 
verzió megtekinthető honlapunkon a Letöltések menüpont alatt.

2022. március


