








ЗАБУДОВА КАМІНУ З ВИКОРИСТАННЯМ ІЗОЛЯЦІЙНИХ ПЛИТ

плита ізоляційна

дюбель

клейова суміш

самонаріз

грунтовка

високотемпературний клей

грунтовка

сітка з скловолокна

шпаклівка

Стандартні розміри
Ширина х Довжина (мм) Товщина (мм) Вага (кг)

SkamoEnclosure Board служить для забудови каміну та
одночасно виконує функцію його ізоляції. Конструкція
виходить досить легка та міцна, а обробка матеріалу не
потребує спеціальних інструментів. Плита є хорошим
ізоляційним матеріалом. Ідеально підходить для ізоляцій
дерев`яних конструкцій та інших легкозаймистих
матеріалів.



 

ЗАБУДОВА КАМІНУ З ВИКОРИСТАННЯМ ВЕРМИКУЛІТОВИХ ПЛИТ

плита вермикулітова

дюбель

клейова суміш

самонаріз

грунтовка

високотемпературний клей

грунтовка

сітка з скловолокна

шпаклівка

Стандартні розміри
Ширина х Довжина (мм) Товщина (мм)

SkamoEnclosure Board Gold термостійка плита з
вермикуліту з досконалими ізоляційними властивостями,
стійка до термічного шоку і безпосереднь до утримання
полум'я. Досить легка в обробці та монтажі. Матеріал
досить легко різжеться інструментом по обробці деревини.
Використовується для термічної ізоляції, а також будь яких
інших легкозаймистих конструкцій. Обудова каміну зовсім
не нагрівається, тому цей матеріал найкраще підходить для
виконання конвекційної камери каміну.

Вермикулітові плити також застосовують в топках та
печах для збільшення температури в середині камери
горіння. Вони досить добре виконують ізоляційні
властивості, що спияє зменшенню нагрівання металевого
корпусу приладу. Цей матеріал значно легший ніж вироби
з шамоту.



SkamoEnclosure Brick  це легкий матеріал з високою міцністю та
чудовими ізоляційними властивостями. Матеріал випалюється при
високих температурах, тому не піддається розширенню та не
тріскає. SkamoEnclosure Brick це ідеальний матеріал для виконання
забудови каміну.

Стандартні розміри

Ширина х Довжина (мм) Товщина (мм) Вага (кг)

ЗАБУДОВА КАМІНУ З ВИКОРИСТАННЯМ ЛЕГКОЇ КЕРАМІЧНОЇ ЦЕГЛИ

легка цегла керамічна

клейова суміш

грунтовка

високотемпературний клей

грунтовка

сітка з скловолокна

шпаклівка



 

 

 

 

 

144 / палета

120 / палета

96 / палета

72 / палета

60 / палета

72 / палета

60/ палета

48 / палета

36 / палета

30 / палета

Технічні характеристики
Клас вогнестійкості А1 - матеріал не горючий

Максимальна температура експлуатації

Густина

Міцність на стиск

Міцність на згин
Пористість

рН

Хімічний склад

товщина

довжина і ширина

для 10оС

Назва продукту Товщина
    (мм)

Кількість штук/
вид упакування

Вартість*
Євро/шт

Коефіцієнт теплопровідності

Допустима похибка у розмірах плити

21

42

Розміри
  (мм)

18,2

28

35

42

36,4

55,5

69,4
83,3
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Технічні характеристики
Максимальна температура експлуатації

Густина
Міцність на стиск

Міцність на згин

Пористість

Cтійкість до теплового удару цикл для 950оС

Питома теплоємність

Коефіцієнт теплового розширення

Температура плавлення

Лінійна термоусадка

Теплопровідність

144 / палета

120 / палета

96 / палета

72 / палета

60 / палета

для 200оС

для 400оС

для 600оС

для 800оС

72 / палета

60 / палета

48 / палета

36 / палета

30 / палета

16,3
19,6
26,1

32,6
39,1

32,3
38,8

51,7

64,6

77,5

Назва продукту Товщина
    (мм)

Кількість штук/
вид упакування

Вартість*
Євро/шт

Розміри
  (мм)



 

 

 

 

 

 

 

Технічні характеристики
Клас вогнестійкості А1 - матеріал не горючий

Максимальна температура експлуатації

Густина

Міцність на стиск

Міцність прикріплення (EN 998-2, додаток С)
Ізоляція термічна (S2) (середня) λ10

Допустима похибка у розмірах плити

Коефіцієнт теплопровідності для 10оС

довжина

ширина

товщина

80 / мала палета

320 / велика палета

Грунтовка

Грунтовка SkamoEnclosure Primer це готовий
до використання продукт, виконаний на
основі рідкого скла та інших неорганічних
стабілізаційних складників. Призначений для
просочування швів та зовнішньої поверхні
плит SkamoEnclosure Board, SkamoEnclosure
Board Gold та SkamoEnclosure Brick з метою
покращення їх зчеплення.
*Не використовувати для грунтування
плит в середині конвекційної камери!

Технічні характеристики
Фізична форма рідина

Максимальна температура застосування

Густина

Колір білий

характернийЗапах

pH

Розчинність у воді необмежена

Температура застосування

до 400оС

5 до 25оС

1л, пластикова бутилка 6 / картонна коробка 9,9

Назва продукту Товщина
    (мм)

Кількість штук/
вид упакування

Вартість*
Євро/шт

Розміри
  (мм)

Назва продукту Кількість штук/
вид упакування

Вартість*
Євро/шт

Упакування

1
1
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Технічні характеристики
Високотемпературний клей

Хімічний склад

Фізична форма готова маса

Густина

Максимальна температура застосування

Клас вогнестійкості A1 - матеріал не горючий

Токсичність не токсичний

Колір

Запах

pH

Розхід

бежевий

відсутній

картридж

поліетиленовий пакет

відро

12/ картонна коробка

18 / картонна коробка

6 / картонна коробка

SkamoEnclosure Glue - це клей стійкий до
високої температури, готовий до
використання. Виконаний на основі рідкого
скла та неорганічних розчинників.Клей
призначений для склеювання плит
SkamoEnclosure Board,  SkamoEnclosure
Board Gold та SkamoEnclosure Brick. Перед
застосуванням клею поверхня повинна бути
оброблена грунтовкою SkamoEnclosure
Primer

8,8

11

12,3

Назва продукту Кількість штук/
вид упакування

Вартість*
Євро/шт

Упакування



 

 

Технічні характеристики
Склад цемент, сушений пісок, вапняний порошок

світло сірий

Густина

Товщина нанесення

Температура застосування

Колір

Розхід

 Клейова суміш

Клейова суміш призначена для склеювання
плит SkamoEnclosure Board.
Характеризується високою ефективністю
та високою адгезією до підкладки та плит
SkamoEnclosure Board. Не підходить для
монтажу сітки SkamoEnclosure Mash.
Поставляється у формі сухої порошкової
суміші, готової до використання після
розведення водою.

20 кг, мішок 56 / палета 10,2

Назва продукту Кількість штук/
вид упакування

Вартість*
Євро/шт

Упакування



Готова однорідна мінеральна маса в білому
кольорі. Застосовується для нанесення на
плити SkamoEnclosure Board,
SkamoEnclosure Board Gold та
SkamoEnclosure Brick. Продукт призначений
для виконання фінішного шпклювання
поверхні стін під фарбування. Після
нанасення та висихання поверхня еластична,
легко шліфується, а з метою надання міцності
 каркасу облицювання каміну можна нанести
сітку з скловолокна.

www.skamol.com

  

Шпаклівка

Технічні характеристики
Склад цемент, вапно, наповнювач мінеральний, рафіновані добавки

Густина

Товщина нанесення без застосування сітки

Товщина нанесення з застосування сітки

Температура застосування

Колір

Розхід

білий

11,856 / палета15 кг, мішок

Сітка з скловолокна, 145 г/м2

72

Назва продукту Кількість штук/
вид упакування

Вартість*
Євро/шт

Упакування

Вартість*
Євро/шт

УпакуванняНазва продукту

7,2










