
Описание на продукта
Нудура направи революция в индустрията на ICF още от самото 
си създаване; произвеждаме качествени продукти, които се 
отличават с нововъведения, за да улесним и направим 
строителния процес по-бърз за нашите клиенти. Ние вярваме в 
непрекъснатата научноизследователска и развойна дейност, 
която ни позволява да предлагаме най-иновативната линия 
изолационни кофражни форми за бетон на  пазара.

Формата XR35, с дебелина на EPS панелите от 10см (4"), 
осигурява значително повишаване на изолационните 
характеристики. Тя се предлага като права и 90° ъглова форма с 
15см (6") и 20 см (8") междупанелно разстояние.
Закрепващите ленти остават на 16мм (5/8") под повърхността на 
изолацията и са разположени на всеки 20см (8") по дължината 
на формата. Закрепващата лента е маркирана с ромбоидна 
шарка, което прави закрепването на вътрешните или външните 
облицовки бързо и лесно.

Характеристики и предимства 
• 10,16см (4”) EPS изолационни панели

• Новоразработени захващащи ребра

• Минимална изолационна стойност R-35
(RSI = 6,16 m2K/W, U = 0,16 W/m2K)

• Съчетава патентованите технологии на Nudura

• Съвместима с пълната гама от аксесоари за ICF 
продукти – от хидроизолации до подпори

• Пълна техническа поддръжка на място чрез 
специализирана дистрибуторска мрежа

XR35
Иновациите продължават с новата 
ни форма от серия XR35 Plus.
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XR35 - Права Форма Размери

XR35 - 90° Ъглова форма Размери

Технически Показатели

XR35 Права Форма 
Сърцевина 6” (150mm) 8” (200mm)

Дължина 96” (2438mm) 96” (2438mm)

Ширина А 14” (356mm) 16” (406mm)

Височина 18” (457mm) 18” (457mm)

EPS Дебелина 4” (102mm) 4” (102mm)

Бр./Пакет 2 2

Код# NUS-IX496-06 NUS-IX496-08

XR35 90o Ъглова Форма 
Сърцевина 6” (150mm) 8” (200mm)

Дължина А 27” (686mm) 29” (737mm)

Дължина В 43” (1092mm) 45” (1143mm)

Ширина С 14” (356mm) 16” (406mm)

Височина 18” (457mm) 18” (457mm)
Бр./Пакет 4 4

Код# NUS-IX490-06 NUS-IX490-08

XR35 Разглобена Форма 
Дължина 96” (2438mm)

Височина 18” (457mm)

EPS  Дебелина 4” (102mm)

Бр./Пакет 4 панела   
(2 чифта/пакет)

Код# NUS-IXPAN-00




