iQ-Therm – inteligentna termoizolacja wewnętrzna
Jedyna w swoim rodzaju aktywna kapilarnie izolacja termiczna

MOŻLIWOŚCI DOCIEPLANIA OD WEWNĄTRZ
Doświadczenia, właściwości i alternatywy
W ramach ogólnoświatowych poszukiwań skutecznych sposobów renowacji energetycznej istniejącej substancji budowlanej, od połowy lat 80tych trwają wzmożone badania budowlano-techniczne
rozwiązań
z obszaru termoizolacji wewnętrznej.
Szczególną uwagę poświęca się
w tym przypadku zjawisku nadmiernego gromadzenia się wilgoci
w przekroju ściany. Próbowano
rozwiązać ten problem za pomocą
najróżniejszych warstw paroizolacyjnych, szybko jednak stwierdzono
szereg problemów:
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Złącza elementów budowlanych
oraz przejścia przez te elementy
a także ich odkształcenia stanowią
problem trudny do rozwiązania,
przykładem mogą być głowice
belek stropów drewnianych.
Pozytywna cecha, polegająca na
zapobieganiu dyfuzji pary wodnej
względnie
jej
kondensacji
wewnątrz elementu budowlanego,
przeciwdziała
jednocześnie
w okresie letnim wysychaniu konstrukcji obciążonej wodą opadową
w kierunku wnętrza budynku.

Obecnie bardzo krytykowana jest
podatność konstrukcji z paroizolacją
lub warstwą ograniczającą dyfuzję
pary wodnej na uszkodzenia a także
ich ograniczona trwałość.

W przeciwieństwie do tego, zdolność
transportu wilgoci cechująca aktywne kapilarnie i otwarte na dyfuzję
pary wodnej systemy termoizolacji
wewnętrznej umożliwia intensywne
schnięcie, co wychodzi na dobre
w szczególności elementom budowlanym już uszkodzonym.






Otwarta na dyfuzję pary wodnej,
aktywna kapilarnie termoizolacja
wewnętrzna buforuje wilgoć pochodzącą z powietrza znajdującego się w pomieszczeniu oraz
przyczynia się do regulowania
i poprawy klimatu.
Aktywność kapilarna zapewnia
szybkie rozprowadzenie wilgoci na
dużej powierzchni w okresie zimy.
Schnięcie zostaje przyspieszone
a termoizolacyjność poprawia się.

W ciągu ostatniej dekady grupa "aktywnych kapilarnie materiałów termoizolacyjnych" okazała się, z dużą
przewagą, rozwiązaniem najbardziej
bezpiecznym
w
stosowaniu.
Dostępne od kilku lat wielowymiarowe i ogólnie biorąc bardzo dobrze
skalibrowane programy obliczeniowe, służące do przeprowadzania
symulacji zachowań termicznych
i wilgotnościowych przegród budowlanych, udowadniają to niezbicie.

Wadą dostępnych dotychczas, aktywnych kapilarnie materiałów do
wykonywania termoizolacji wewnętrznych, jest stosunkowo słaba
wartość izolacyjności termicznej
(λ ok. 0,065 do 0,1 W/(mK)), jak
również ograniczone buforowanie
wilgoci (zawartość wody ok. 0,005
do 0,02 m3/m3). Przy takiej
charakterystyce trudno będzie
spełnić przewidywane wymagania
przepisów o ochronie energii i norm.
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IQ-THERM – INTELIGENTNA TERMOIZOLACJA
Aktywny kapilarnie system o najwyższych parametrach (λ = 0,031 W/mK)
iQ-Therm - opracowany przez firmę
Remmers, inteligentny system termoizolacji wewnętrznej, łączy aktywność kapilarną, termoizolacyjność i zdolność regulacji zawartości wilgoci w powietrzu.
iQ-Therm oferuje niepowtarzalne
połączenie bezpiecznych z punktu
widzenia stosowania, aktywnych kapilarnie materiałów krzemianowowapiennych i wysokiej izolacyjności
termicznej pianek organicznych.

W ramach całego systemu, dzięki
obecności
buforującej
wilgoć
warstwy sorpcyjnej, dysponujemy
dodatkowo regulacją wilgotności powietrza, zapewniającą przyjemny klimat w pomieszczeniu i pewną
ochronę
przed
powstawaniem
pleśni.
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Najwyższe parametry termoizolacyjne (λ = 0,031 W/mK),
spełniają wymogi przepisów
o ochronie energii
Bardzo aktywna kapilarnie
i przez to w 100% zabezpiecza
przed wilgocią i pleśnią
Reguluje wilgotność powietrza,
zapewnia przyjemny klimat
Wyraźnie i trwale redukuje
koszty ogrzewania
Możliwa do stosowania we
wszystkich budynkach bez
zmiany wyglądu elewacji
Bardzo mała grubość systemu,
możliwe stosowanie miejscowe

Dla zrealizowania tych wielofunkcyjnych wymagań, w płycie z pianki
poliuretanowej o wysokich parametrach termoizolacyjnych wykonano
przebiegające prostopadle do jej
zewnętrznej powierzchni, regularnie
rozmieszczone otwory. Otwory te fabrycznie wypełniono specjalnym,
bardzo aktywnym kapilarnie materiałem mineralnym.
Płyty mocuje się na wewnętrznej powierzchni ścian, używając specjalnie
dobranej mineralnej zaprawy klejowej, a następnie pokrywa lekkim, porowatym tynkiem mineralnym o grubości 10 do 15 mm, stanowiącym
warstwę sorpcyjną i instalacyjną.

Zasada działania systemu iQ-Therm:

Powstawanie wilgoci poprzez wzajemne
oddziaływanie między ciepłą a zimną
stroną przegrody

Powstawanie wilgoci na skutek
zewnętrznych warunków atmosferycznych, na przykład w wyniku
deszczu

Więcej szczegółów pod adresem
www.remmers.de/iq-therm.

Transport wilgoci (kapilarny) na powierzchnię od strony pomieszczenia i jej odparowanie,
działające regulująco na wilgotność powietrza w pomieszczeniu.

Materiał budowlany
stara cegła / elewacja

Warstwy
od zewnątrz do wewnątrz
Cegła czerwona pełna

Współczynnik U
element/system
[W/(m2/K)]

Współczynnik U
poprawa
[%]

Temperatura powierzchni ściany
[°C]

Redukcja emisji CO2
[%]

1,176

–

14,8

–

0,389

71

17,6

71

30,0 cm

tynk wapienno-cementowy

Cegła czerwona pełna sucha

1,5 cm

30,0 cm

wewnątrz

zewnątrz

(wilgotność zrównoważona ok. 2% obj.)

tynk wapienno-cementowy

1,5 cm

iQ-Fix

0,5 cm

iQ-Therm

5,0 cm

iQ-Top

1,0 cm

ko En
nf EV
or m

wewnątrz

zewnątrz

(λ = 0,544 W/(m*K);
wilgotność zrównoważona ok. 2% obj.)

Obliczone z użyciem oprogramowania Cond 1.8, Institut für Bauklimatik, TU Dresden
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IQ-THERM - ELEMENTY SKŁADOWE SYSTEMU
Krok za krokiem w stronę lepszego klimatu w pomieszczeniu
Remmers iQ-Therm stanowi ważną
część pakietu działań służących
energetycznej renowacji istniejących
budynków! Jeśli ograniczenia ekonomiczne lub inne (np. wymagania
ochrony zabytków) znacznie ograniczają możliwość zastosowania typowych rozwiązań budowlanych, to
należy znaleźć akceptowalny kompromis pomiędzy izolacyjnością termiczną, komfortem mieszkalnym,
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możliwościami budżetowymi oraz
zachowaniem historycznej elewacji.
Dzięki swym wyjątkowym właściwościom, system Remmers iQTherm stanowi dojrzałe, całościowe
rozwiązanie w dziedzinie aktywnych
kapilarnie i dobrze izolujących termicznie systemów ociepleniowych.
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Prace przygotowawcze

iQ-Fix

iQ-Therm

Podłożem mogą być wszystkie mineralne materiały budowlane za wyjątkiem gipsu. Podłoże
musi być suche, oczyszczone z pyłu i warstw
zmniejszających przyczepność.

Po odpowiednim przygotowaniu podłoża, na
całą powierzchnię ścian oraz na płyty nakłada
się iQ-Fix używając odpowiedniej pacy ząbkowanej. Materiał należy nakładać w krzyżujących się kierunkach.

Bezpośrednio po nałożeniu iQ-Fix układa się
płyty termoizolacyjne iQ-Therm. Należy unikać
spoin krzyżowych.
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iQ-Top

iQ-Fill (opcja)

iQ-Paint

Na płyty iQ-Therm nakłada się 10 - 15 mm porowatej lekkiej zaprawy mineralnej iQ-Top
z tkaniną zbrojąca iQ-Tex.

W celu uzyskania drobnoziarnistych, zamkniętych, nadających się do malowania powierzchni, warstwę iQ-Top można wygładzić
materiałem iQ-Fill - mineralną, aktywną kapilarnie szpachlówką powierzchniową.

Do wykonania końcowej powłoki stosuje się
otwartą kapilarnie farbę wewnętrzną iQ-Paint.
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IQ-THERM - INTELIGENCJA SIĘ OPŁACA
Ta wewnętrzna termoizolacja przynosi wymierne korzyści
Nieruchomość jest synonimem finansowego bezpieczeństwa. Dzięki
zabiegom termoizolacyjnym wzrasta
jej wartość. Ponadto wszelkie
działania poprawiające izolacyjność
termiczną niosą ze sobą bezpośrednie oszczędności energii, spadają
bowiem koszty ogrzewania.
Inwestycja w termoizolację się
opłaca! Szczególnie, gdy przeprowadzana jest równolegle z i tak niezbędnymi pracami renowacyjnymi.
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Jeżeli planowane są przebudowa, remont lub modernizacja, to zwiększenie nakładów z tytułu termoizolacji
wewnętrznej z zastosowaniem iQTherm nie przekracza 50% w porównaniu z typowymi pracami renowacyjnymi.
Według informacji Niemieckiego
Urzędu Statystycznego ceny energii
w latach 2000 - 2006 wzrosły
o ponad 40%. Kto chce efektywnie
oszczędzać, sięga po skuteczną termoizolację, by zmniejszyć zapotrzebowanie na energię.
Przykład obliczeniowy z rynku niemieckiego:
W przypadku ściany zewnętrznej
o powierzchni 86 m2, dodatkowe
nakłady na system iQ-Therm w porównaniu z gruntownym remontem
powierzchni ściany wynoszą ok.
5.000 euro. Gdyby te pieniądze
umieścić na 5% lokacie bankowej, to
rocznie przyniosłyby nam 250 euro.
Natomiast iQ-Therm zmniejsza
koszty ogrzewania w pierwszym roku
już o 310 euro*.
Jeśli spojrzymy na oczekiwany coroczny wzrost cen energii na poziomie choćby tylko 5 %, to stanie się
jasne, jak bardzo opłacalna jest inwestycja w renowację energetyczną.

= zakładane zyski z lokaty oszczędnościowej
= obliczone zyski inwestowania we własny dom wynikające ze zmniejszenia kosztów ogrzewania
= nadwyżka uzyskana dzięki iQ-Therm

* Obliczone dla współczynników U z tabeli na str. 5 i dla ceny gazu ziemnego 0,70 /m3 przy stopniu wykorzystania energii grzewczej 0,8
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PRODUKTY I DANE TECHNICZNE
Elementy systemu iQ-Therm
iQ-FIx

Nr art.

Pojemnik

Właściwości

Zużycie

Zaprawa klejowa

0225

25 kg

W odpowiednim stopniu otwarta dyfuzyjnie i aktywna kapilarnie, brak osuwania

3,5 – 4,0 kg/m2

się i wysoka przyczepność, długi czas otwarty klejenia, wodoodporna, odporna

7,0 – 8,0 kg/m2

na czynniki atmosferyczne, wysokie temperatury i zamarzanie, nie zawiera włókien

(metoda nakładania na obydwie powierzchnie)

mineralnych

iQ-Therm 50

Nr art.

Płyty

Właściwości

Zużycie

Płyta termoizolacji wewnętrznej

0242

Wymiary płyt:

Najwyższe parametry termoizolacyjne, niewielka grubość, otwarta dyfuzyjnie

ok. 1,0 m2/m2

60 x 120 cm

i aktywna kapilarnie, dzięki czemu odporna na wilgoć i pleśnie, redukuje koszty

Grubość płyt:

ogrzewania, współczynnik przewodzenia ciepła 0,031 W/mK,

5 cm

współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej µ=27

iQ-Therm K50

Nr art.

Płyty

Właściwości

Zużycie

Klinowa płyta termoizolacji

0246

Wymiary płyt:

Przeznaczona do stosowania na obszarach połączenia ze stropami i ścianami

ok. 1,0 m2/m2

60 x 120 cm

wewnętrznymi, grubość schodząca do zera, najwyższe parametry termoizolacyjne,

Grubość płyt:

otwarta dyfuzyjnie i aktywna kapilarnie, dzięki czemu odporna na wilgoć i pleśń, re-

5 / 0 cm

dukuje koszty ogrzewania.

Płyty

Właściwości

Zużycie

Wymiary płyt:

Zaprojektowana specjalnie do stosowania w ościeżach oraz w miejscach o niewiel-

ok. 1,0 m2/m2

30 x 120 cm

kiej szerokości, niewielka grubość, ogranicza koszty ogrzewania.

wewnętrznej

iQ-Therm L15

Nr art.

Płyta do ościeży

0239

grubość płyt:
1,5 cm

iQ-Top

Nr art.

Pojemnik

Właściwości

Zużycie

Tynk regulujący klimat

0228

20 kg

Wyjątkowo dobre właściwości absorpcji i oddawania wilgoci z powietrza, otwarty

ok. 5,8 kg/m2

dyfuzyjnie i aktywny kapilarnie, termoizolacyjny.

na każdy cm grubości

w pomieszczeniach

iQ-Tex

Nr art.

Pojemnik

Właściwości

Zużycie

Tkanina zbrojąca

0236

50 m

Tkanina zbrojąca do tynku regulującego klimat iQ-Top

ok. 1,1 m2/m2

na rolce

iQ-Fill

Nr art.

Pojemnik

Właściwości

Zużycie

Szpachlówka powierzchniowa

0232

15 kg

Otwarta dyfuzyjnie i aktywna kapilarnie, duża gładkość powierzchni i przyczepność

ok. 1,5 kg/m2

do podłoża, może być filcowana, niewrażliwa na wilgoć i wodoodporna po stward-

jna każdy mm grubości

i tynk drobnoziarnisty

nieniu.

iQ-Paint

Nr art.

Pojemnik

Właściwości

Zużycie

Mineralna farba wewnętrzna

0237 biały

15 l

Otwarta dyfuzyjnie i aktywna kapilarnie, nie zawiera rozpuszczalników, plastyfikato-

ok. 0,15 l/m2

rów i substancji biobójczych, dobre krycie

na każdą warstwę

0238 kolor
niestandardowy
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