
Два пъти по-тънък, два пъти по-топлоизолиращ.



Два пъти по-тънък, 
два пъти по-
топлоизолиращ!
Поради начален ламбда коефициент на 
топлоизолация от 0.022 W/mk Joris Ide 
THERMOCONFORT® е 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.

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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С огъня шега не бива!

Без нежелани гости!

Без загуба на енергия!

Спрете да се тревожите за влагата!

Joris Ide THERMOCONFORT® не 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.

За разлика от класическите алтернативи, Joris 
Ide THERMOCONFORT® не привлича насекоми 
или гризачи. Това е важен аспект при избора 
на топлоизолация, тъй като гризачите могат 
да причинят пожари, алергични реакции и са 
преносители на болести.

Плътността очевидно превъзхожда класическите 
решения поради периметровата система за 
свързване тип Master (жлебоподаващ механизъм). 
По този начин топлинните мостове се елиминират, 
което е критичен фактор за осигуряване на 
правилното обвиване на изолираната повърхност.

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.

3 път по-бързо!

Мога ли да натоваря с до 15 тона  
на квадратен метър?!

Оттървете се от шума!

Разбира се, че може да се измаже!
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.

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.

Joris Ide THERMOCONFORT® има структура, която 
позволява звукоизолация. Дори залите за събития 
използват нашия продукт, за да гарантират, че шумът 
не се разпространява в съседство.  В резултат на 
тестовете, се вписва в клас E, съгласно Европейски 
стандарт (EN13165+A1:2015).

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).
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Изберете типа къща, подходящ за вас

Проектиране, строителство и сертифициране

Привлякохме ли 
вниманието ви? 
Научете повече!

Проектиране и енергиен баланс1.

Строителство и мониторинг2.

Сертифициране на пасивна къща3.

Пасивни къщи 
(англ.: Passive House)

Къщи Low-E
(англ.: Low Energy)

Къщи NZEB 
(англ.: Nearly Zero 
Energy Buildings)

Научете за разликите между пасивните къщи, къщите тип  NZEB (Nearly Zero Energy 
Buildings) и  Low-E:

След като решите какъв тип енергийно ефективна къща искате, разберете, че процесът 
включва 3 основни етапа, свързани помежду си, които са:

Етапът на проектиране протича както при всеки проект: скица на проекта, 
съпротива, архитектура, но за пасивна къща са необходими от началния етап всички мрежови 
и инсталационни проекти (водопровод и канализация, отопление, охлаждане, вентилация, 
електричество), но също максималните детайли на архитектурата, както и изчисляването на 
енергийния баланс, който представлява сърцето на дизайна на passive house.

Главният предприемачзаедно с бенефициентите имат задължението да извършват 
абсолютно всички строителни работи съгласно проектната документация, без 
импровизации, без промени по време на строителната площадка и без промени в 
материалите или дебелините. Ако някои непредвидени обстоятелства изискват промени, 
проектантската компания ще включи тези промени в изчислението на енергийния баланс. 
Ако не отговаря на стандартните параметри, тогава ще бъдат идентифицирани тези 
решения за привеждане в съответствие с правилата за Passive House.

Ако се желаее сертифициране, тогава е задължително надзор от представител, 
упълномощен от Passive House Institute от началото на проектирането.

Това са сгради, построени 
съгласно стандарта Passive House 
на немския институт за пасивни 
къщи от Дармщат, Германия. 
Този стандарт е изключително 
строг по отношение на правилата 
и разпоредбите за енергийна 
ефективност в областта на 
строителството.

За да бъде класифицирана като пасивна 
къща, тя трябва да консумира по-малко 
от 15kWh /м2/година, стойност, която 
съответства на изгарянето на по -малко от 
1,5 литра бензин /м2 /година.

Къщите NZEB са домове, които 
имат консумация на енергия 
почти нула.

Къщите Low-E са къщи с ниска 
консумация на енергия, но които 
по различни причини не могат 
да попаднат в категорията на 
пасивните къщи.

Тази категория включва 
къщи с консумация на 
енергия за отопление и 
охлаждане под 50 kWh/м2/
година.

Те са построени в 
съответствие с европейското 
законодателство в областта 
на строителството, по 
специално Директива 2010/31/
ЕС относно енергийните 
характеристики на сградите, 
с последващи изменения и 
препоръки.

Закон № 372/2005 относно енергийните характеристики на 
сградите, допълнен със Закон 156/2016

ДИРЕКТИВА (ЕС) 2018/844 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 
СЪВЕТА от 30 май 2018 г. за изменение на Директива 2010/31/
ЕС за енергийните характеристики на сградите и Директива 
2012/27/ЕС за енергийна ефективност

Информирайте се сега, 
за да не решават другите 
кое е най-доброто за вас!
Топлоизолационните характеристики на Joris Ide 
THERMOCONFORT® допринасят решаващо за изграждането на 
къщите, включени в правилата на NZEB (сгради с почти нулева 
енергия). Това оказва значително влияние върху потреблението 
на енергия, но и върху пазарната стойност на сградата.

file:\\192.168.0.10\Storage\01.Projects\JORISIDE\2021\P0033.Joriside.brosura.Thermo.Confort.2021\03.src\DTP\export\07.09\lege_372_2005-completata_cu_legea_156-2016.pdf
file:\\192.168.0.10\Storage\01.Projects\JORISIDE\2021\P0033.Joriside.brosura.Thermo.Confort.2021\03.src\DTP\export\07.09\directiva__ue__2018844_ro.pdf
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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 нециркулационна тераса

 

1
2
3
4
5
6
7

Детайл циркулационна тераса

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 под

Детайл излъчващ под

1

2
34

5
6

1

2
3

4

5

6
7
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       Joris Ide THERMOCONFORT®

Полиетиленово фолио 0.2мм 
Мертек
Летви 
Покривало
Греда
Стоманобетонна плоча 
Зидария
Мазилка
Гипсова замазка
Замазка, хидроизолация
Зидария 
Вътрешно-външно покритие  
Тапа битум

Мертек
Полиетиленово фолио 0.2мм
       Joris Ide THERMOCONFORT®

Антикондензационно фолио
Летви
Летви
Покрития
Греда
Стоманобетонна плоча
Зидана стена
Покритие
OSB облицовка

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

Детайл изолирана мансарда

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

Детайл покрив гредоред

Вътрешно покритие
Стена фасада
Хоросан-цимент
       Joris Ide THERMOCONFORT®

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

OSB облицовка или плочи
Полиетиленово фолио 0.2мм
       Joris Ide THERMOCONFORT®

Стоманобетонна плоча
Носеща зидария
Вътрешно-външно покритие
Греда
Мертек
Летви
Покрития

1
2
3
4
5
6
7
8

Детайл топлосистема фасада

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Детайл  плоча мост
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Детайл свързване 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)

Дебелини плоча Joris Ide THERMOCONFORT®

* възможни са връзки BASIC & TOP при специални поръчки
** при 30 мм 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

Размери на плочата Joris Ide THERMOCONFORT®

максимална дължина на производството

Широчина

Стандартни размери Полезни размери

ШирочинаДължина Дължина

Плътност

5000 mm

2400 mm 2390 mm1200 mm 1190 mm

34 kg/m3  





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.


