
SAZINĀŠANĀS PIEPRASĪJUMS

Sandwich panel nSPB WEE Energy

Sendviča panelis nSPB WEE Energy ir pieejams biezumos 180 - 230 mm.

Ar precīzām un Ruukki specifiskajām ražošanas pielaidēm un rūpnīcā uzstādītajiem papildus

blīvējumiem paneļu savienojumos Ruukki® Energy paneļu konstrukcija ar savām šuvēm veido ļoti

hermētisku risinājumu. Kopā ar Ruukki Airtightness package komplektu ir iespējams panākt izcilu

hermētiskumu visai ēkai. Tas var samazināt ēkas kopējās enerģijas izmaksas un CO2 emisijas līdz pat

30%. Lasiet vairāk par Airtightness package komplektu.

Izmantojot Ruukki risinājumus, LEED un BREEAM sertifikācijas sistēmās var saņemt vairāk kredītu.

Šim produktam ir modernizēts ražošanas process, un tas optimāli apmierina projektētā risinājuma

prasības.

Pildījumu veido nedegoša un videi draudzīga minerālvate ar zemu siltumvadītspējas koeficientu, kas

piešķir šim panelim ļoti labas siltumizolācijas īpašības. Precīzi nogriezts pildījums uzlabo paneļa

šuves hermētiskumu un nodrošina labu skaņas izolāciju.

Pielietojums:

• Ārsienas
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https://www.ruukki.com/lva/eku-norobezojosas-konstrukcijas
https://www.ruukki.com/lva/redirects/to-airtightness-package
https://www.ruukki.com/images/default-source/b2b/product-images/sandwich-panels/nspb-panels/nspb_energy_v03_0001.tmb-1920v.jpg?sfvrsn=7eb5d04f_1
https://www.ruukki.com/building-envelopes/contact/send-contact-request
https://www.ruukki.com/building-envelopes/contact/send-contact-request
https://www.ruukki.com/building-envelopes/contact/send-contact-request
https://www.ruukki.com/building-envelopes/contact/send-contact-request
https://www.ruukki.com/building-envelopes/contact/send-contact-request
https://www.ruukki.com/building-envelopes/contact/send-contact-request
https://www.ruukki.com/lva/eku-norobezojosas-konstrukcijas/kontakti/send-contact-request


Informācija mūsu mājas lapā ir rūpīgi pārbaudīta, taču tai ir informatīvs raksturs, un mēs neatbildam par tiešiem vai netiešiem
zaudējumiem, kas radušies pieļaujot kļūdas vai neievērojot instrukcijas. Mēs paturam tiesības veikt izmaiņas un papildināt informāciju.
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Nosaukums Sandwich panel nSPB WEE Energy

Moduļa standarta platums 1100 mm

Moduļa iespējamais platums (B) 1000 mm

Minimālais garums 2000 mm

Maksimālais garums 12000 mm

Ārējā apšuvuma biezums 0,6 mm

Iekšējā apšuvuma biezums 0,5 mm

Arējās uguns iedarbība NRO

Gaisa necaurlaidība q50=0,07 m3/hm2 (spiede un sūce)

Biezums D (mm) 180 200 230

Svars (kg/m2) 23 24,4 26,5

Siltuma caurlaidības koeficients (W/m2K) 0,20 0,18 0,16

Skaņas izolācija Rw (dB) 29 29 29

Ugunsreakcijas klase A2-s1, d0 A2-s1, d0 A2-s1, d0

Sienu ugunsizturības klases un maksimāli pieļaujamie laidum
i no ugunsdrošības viedokļa horizontālā/vertikālā virzienā
(m)

180 200 230

EI 30 7.5 / - 7.5 / - 7.5 / -

EI 60 7.5 / - 7.5 / - 7.5 / -

Visas īpašības ir deklarētas saskaņā ar EN 14509 un saistītajiem standartiem.

Tehniskais raksturojums
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Apšuvu
ma veid
s

Pārkl
ājum
s

Korozijas aktivit
ātes kategorija

Izturība pret
UV starojum
u

Krāsas

Ārējais
HIAR
C MA
X

C4 Ruv5 RAL7035, RAL9006 (RR40), RAL9007 (RR41)

Ārējais
Polie
steri
s

C3 Ruv2-3 RAL1015, RAL5005, RAL7015 (RR23), RAL7016 (RR288), R
AL7035, RAL9002, RAL9006, RAL9007, RAL9010

Iekšējai
s

Polye
ster C3 - RAL9002, RAL9010

*) pieejams pēc speciāla pieprasījuma

Izturība pret UV starojumu raksturo, cik labi pārklājums saglabā savu oriģinālo krāsu un spīduma

līmeni saskaņā ar EN10169. Jo augstāka klase, jo labāka izturība.

Korozijas aktivitātes kategorija raksturo ārējos klimatiskos apstākļus saskaņā ar EN12944. Jo

augstāka aktivitātes kategorija, jo korozīvāka vide.

RAL1015 RAL5005 RAL7015

RAL7016 RAL7035 RAL 9002 Pelēkbalts

Pārklājumi un krāsas
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RAL9006 RAL9007 RAL9010

Profilējumi

Rib 28 Linear L25 Lineārs profilējums

Mikroprofilējums Rib 275 Rib 550

Gluds

Modular width Facing Profile options

1100mm External L, L25, M, R275, R550, F

Internal L, L25, F

1000mm External L, L25, M, R28, R250, R500, F

5



Internal L, L25, F

Sendvičpaneļu optimizācijas programma TrayPan

Izmantojot TrayPan programmatūru, Jūs varat projektēt

Ruukki ražotos sendvičpaneļus ar metāla pārklājumu.

Paneļa struktūru var projektēt kā vienu vai vairāku laidumu

konstrukciju. Ar dažiem parametriem Jūs varat viegli

noteikt gan vēja radīto sūkšanas, gan spiediena slodzi.

Lietojumprogramma aprēķina arī visus nepieciešamos

stiprinājumus.

Dodieties uz programmatūru TrayPan

Projektēšanas rīki
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https://www.ruukki.com/lva/redirects/to-traypan


Powered by

Šeit Jūs varat atrast visus tehniskos dokumentus, kas saistīti ar Ruukki sendvičpaneļiem. Dokumenti ir

sakārtoti pēc to veida. Noklikšķiniet, lai atvērtu dokumentu bibliotēku.

Tehniskie dokumenti
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https://www.prodlib.com/
https://www.prodlib.com/
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Produktu apraksti

b

Papildelementi

b

Slodzes tabulas
b

Montāžas norādes

b

Uzturēšanas
norādes

b

Skaņas izolācijas
vērtības

Šeit Jūs varat atrast visus sertifikātus un apstiprinājumus, kas saistīti ar Ruukki sendvičpaneļiem.

Dokumenti ir sakārtoti pēc to veida. Noklikšķiniet, lai atvērtu dokumentu bibliotēku.

Sertifikāti un apstiprinājumi
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https://www.ruukki.com/lva/eku-norobezojosas-konstrukcijas/pakalpojumi-atbalsts/atbalsts-sendvicpaneliem/produktu-apraksti
https://www.ruukki.com/lva/eku-norobezojosas-konstrukcijas/pakalpojumi-atbalsts/atbalsts-sendvicpaneliem/papildelementi-sendvicpaneliem
https://www.ruukki.com/lva/eku-norobezojosas-konstrukcijas/pakalpojumi-atbalsts/atbalsts-sendvicpaneliem/slodzu-tabulas
https://www.ruukki.com/lva/eku-norobezojosas-konstrukcijas/pakalpojumi-atbalsts/atbalsts-sendvicpaneliem/montazas-instrukcijas
https://www.ruukki.com/lva/eku-norobezojosas-konstrukcijas/pakalpojumi-atbalsts/atbalsts-sendvicpaneliem/uzglabasanas-noradijumi
https://www.ruukki.com/lva/eku-norobezojosas-konstrukcijas/pakalpojumi-atbalsts/atbalsts-sendvicpaneliem/skanas-izolacijas-ipasibas
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Ekspluatācijas
īpašību deklarācija

b

Vides produktu
deklarācija

b

Pretielaušanās
sertifikāts

© 2022 Rautaruukki Corporation. All Rights Reserved.
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https://www.ruukki.com/lva/eku-norobezojosas-konstrukcijas/pakalpojumi-atbalsts/atbalsts-sendvicpaneliem/declaration-of-performance-for-sandwich-panels
https://www.ruukki.com/lva/eku-norobezojosas-konstrukcijas/pakalpojumi-atbalsts/atbalsts-sendvicpaneliem/environmental-product-declaration-for-sandwich-panels
https://www.ruukki.com/lva/eku-norobezojosas-konstrukcijas/pakalpojumi-atbalsts/atbalsts-sendvicpaneliem/intruder-resistance-certificate-for-sandwich-panels
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