
Описание на продукта
Nudura предлага пълна гама от изолационни продукти от 
експандиран полистирен (EPS) за прилагане при проекти за 
обновяване и строителство.

HOMEGA® е 1219mm x 2438mm (4 ft x 8 ft) формован 
изолационен панел с три интегрирани летви, разположени 
на 40,6cm (16") една от друга, и специални заключващи се 
жлебове по четирите ръба.  Това е уникална, патентована 
система 2-в-1, която предлага превъзходно изолационно 
решение. Тя може да се използва за изолиране на стени и 
подове на основи, вътрешни и външни стени и тавани.

Панелите HOMEGA се предлагат с дебелини от: 
o 67mm (2 5/8") R-10 (RSI 1.76, U-value 0.56),
o 89mm (3 1/2") R-13,4 (RSI 2.35, U-value 0.42),
o 98mm (3 7/8") R-15 (RSI 2.64, U-value 0.37).

Параметри и Предимства
• Повишен комфорт като резултат от постоянна

температура

• Постоянна изолационна стойност

• Увеличени икономии на енергия

• 100% рециклируеми

• Без CFC или HCFC

• Влаго- и паро-устойчиви, които причиняват мухъл и
плесен

• Лесни пригодими към всякаква форма или размер

• Класифицира се като материал с ниски емисии*

• Предлага се с дървени или пластмасови летви
*Съответства на стандартите за тестове по LEED 4.1 CPDH 

HOMEGA® 
Изолирането на къщата е важна първа стъпка към 
осигуряването на вашия комфорт и благоденствие.

HOMEGA



Съвети за монтаж 
За изолация на мазета монтирайте плочите с помощта на 
механични анкери. 

На местата, където панелите се припокриват и трябва да 
се отрежат, запечатайте пространството с нискораздуваща 
се спрей пяна Nudura.

Монтирайте гипсокартон директно към летвите на 
изолационните плоскости.  

За подова изолация залепете панела с лепило без 
разтворител, за да на се размести (по избор).

Ако използвате ОСБ, монтирайте го перпендикулярно на 
изолационния панел HOMEGA и завийте винтове на всеки 
30,5сm (12") по дължина на летвите.

Накрая, нанесете избрания завършващ материал.

tremcocpg.com

Tremco CPG обединява оперативните подразделения на  Tremco Incorporated  за 
търговски уплътнители и хидроизолация и покриви и сградна поддръжка; Dryvit 
Systems, Inc.; Nudura Inc.; Willseal; Weatherproofing Technologies, Inc. и 
Weatherproofing Technologies Canada, Inc.

Nudura® е запазена търговска марка на Nudura Inc. 
Използването на символа ® показва регистрация в Агенцията за патенти и търговски марки на САЩ и Службата за 
интелектуална собственост на Канада.
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Строителен Кодекс 
Препоръчваме да използвате професионални услуги и да се 

позовавате на приложимите местни строителни норми, когато 

монтирате HOMEGA. За повече подробности или други видове 

монтаж, моля, посетете www. nudura.com или се обадете на 

нашите експерти на 1-866-468-6299.

Nudura Inc.  |  27 Hooper Road, Unit 10  |  Barrie, ON L4N 9S3  |   866.468.6299  |   nudura.com

Внимание
Запалим: Вътрешните приложения може да изискват термична бариера или бариера против запалване спрямо 

местни сградни регулации. Всички инсталации трябва да отговарят на приложимите местни строителни норми. 

Информацията и насоки, съдържащи се в тази брошура, са предоставени само с информационни цели и се предлагат 

в духа на сътрудничеството. Доколкото ни е известно, ние вярваме, че представената информация може да се счита 

за надеждна. Тази брошура в никакъв случай не трябва да се приема като ПРЕДСТАВИТЕЛНА или ГАРАНЦИЯ, нито 

ИЗРИЧНА, нито ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, и по отношение на включената информация, данни и предложения, или по 

отношение на отсъствието или нарушаване на патентни или други права на трети страни. Всички предложени 

приложения трябва да бъдат оценени предварително в съответствие с контекста на приложението и в резултат на 

това трябва да бъде адаптиран или модифициран, за да отговаря на местните условия  и материали при 

необходимост.

ISO 9001:2015 Сертифицирана система за управление на качеството ISO 9001:2015

Експандираният полистирол, използван за 
плоскостите HYDROFOAM® е сертифициран от 
Warnock Hersey (WH) в съответствие със 
стандартите CAN/ULC S701 и ASTM C578.




