LAVAWALL®Plus
NEOPOR EPS 80
by

LAVAWALL®Plus

Διογκωμένη
Πολυστερίνη
EPS 80

LAVAWALL®Standard
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NEOPOR®

Plus

LAVAWALL®

LAVAWALL®

LAVAWALL®

A10

NEOPOR®

Plus

24.5 cm
49 cm
20 cm

Πλάτος
Μήκος
Ύψος

24.5 cm
49 cm
20 cm

Βάρος /τμχ
Τεμάχια/m²
Βάρος/m²
Βάρος /m³

5.2 kg
9.6 τμχ
49.9 kg
525 kg

Βάρος /τμχ
Τεμάχια/m²
Βάρος/m²
Βάρος /m³

10.3 kg
9.6 τμχ
99 kg
495 kg

Βάρος /τμχ
Τεμάχια/m²
Βάρος/m²
Βάρος /m³

11.5 kg
9.6 τμχ
111 kg
444 kg

Βάρος /τμχ
Τεμάχια/m²
Βάρος/m²
Βάρος /m³

11.5 kg
9.6 τμχ
111 kg
444 kg

Συσκευασία

Παλέτα
100 τμχ

Συσκευασία

Παλέτα
60 τμχ

Συσκευασία

Παλέτα
48 τμχ

Συσκευασία

Παλέτα
48 τμχ

Κάθετη ανηγμένη >3MPa
θλιπτική αντοχή
Rw: 48dB

O υψηλότερος
δείκτης ηχομείωσης
σε τοιχοποιία 20 cm.

U=0.57W/(m²Κ)
Για μεγάλη
εξοικονόμηση
ενέργειας.

Plus

LAVAWALL®

Προτεινόµενη χρήση
Σε εξωτερική τοιχοποιία
με μεγάλες απαιτήσεις
θερμομόνωσης και
ηχομόνωσης.

Κάθετη ανηγμένη >3MPa
θλιπτική αντοχή
444 Kg/m³
Το ελαφρύτερο
δομικό στοιχείο
της αγοράς.

Προτεινόµενη χρήση
Σε εξωτερική τοιχοποιία
με υψηλές απαιτήσεις
θερμομόνωσης και
ηχομόνωσης.

Κάθετη ανηγμένη >3MPa
θλιπτική αντοχή
U=έως 0.41W/(m²Κ)
Για υψηλή
εξοικονόμηση
ενέργειας.

Προτεινόµενη χρήση
Σε εξωτερική τοιχοποιία
με υψηλές απαιτήσεις
θερμομόνωσης και
ηχομόνωσης.

LAVAWALL®

LAVAWALL®

LAVAWALL®

LAVAWALL®

Plus

Plus

Plus

SuperPlus

A20

A25

A25

Πλάτος
Μήκος
Ύψος

9.5 cm
49 cm
20 cm

Πλάτος
Μήκος
Ύψος

19.5 cm
49 cm
20 cm

Πλάτος
Μήκος
Ύψος

24.5 cm
49 cm
20 cm

Πλάτος
Μήκος
Ύψος

24.5 cm
49 cm
20 cm

Βάρος /τμχ
Τεμάχια/m²
Βάρος/m²
Βάρος /m³

5.2 kg
9.6 τμχ
49.9 kg
525 kg

Βάρος /τμχ
Τεμάχια/m²
Βάρος/m²
Βάρος /m³

10.3 kg
9.6 τμχ
99 kg
495 kg

Βάρος /τμχ
Τεμάχια/m²
Βάρος/m²
Βάρος /m³

11.5 kg
9.6 τμχ
111 kg
444 kg

Βάρος /τμχ
Τεμάχια/m²
Βάρος/m²
Βάρος /m³

11.5 kg
9.6 τμχ
111 kg
444 kg

Συσκευασία

Παλέτα
100 τμχ

Συσκευασία

Παλέτα
60 τμχ

Συσκευασία

Παλέτα
48 τμχ

Συσκευασία

Παλέτα
48 τμχ

Κάθετη ανηγμένη >3MPa
θλιπτική αντοχή
Rw: 48dB

O υψηλότερος
δείκτης ηχομείωσης
σε τοιχοποιία 20 cm.

LAVAWALL®

A10

LAVAWALL®
Standard

SuperPlus

Πλάτος
Μήκος
Ύψος

Προτεινόµενη χρήση
Σε εξωτερική τοιχοποιία
με συρόμενα κουφώματα
σε συνδυασμό με το
LAVAWALL® A10.

O υψηλότερος δείκτης
ηχομείωσης σε
τοιχοποιία 9,5 cm.

Plus

A25

19.5 cm
49 cm
20 cm

Κάθετη ανηγμένη >3MPa
θλιπτική αντοχή

Rw: 43dB

NEOPOR®

Πλάτος
Μήκος
Ύψος

A10

Διογκωμένη
Πολυστερίνη
EPS 80

Plus

A25

9.5 cm
49 cm
20 cm

Προτεινόµενη χρήση
Σε εξωτερική τοιχοποιία
με συρόμενα κουφώματα
σε συνδυασμό με το
LAVAWALL® A10.

EPS 80
by

NEOPOR®

LAVAWALL®

Πλάτος
Μήκος
Ύψος

Κάθετη ανηγμένη >3MPa
θλιπτική αντοχή

NEOPOR

A20

LAVAWALL®

U=0.58W/(m²Κ)
Για μεγάλη
εξοικονόμηση
ενέργειας.

Προτεινόµενη χρήση
Σε εξωτερική τοιχοποιία
με μεγάλες απαιτήσεις
θερμομόνωσης και
ηχομόνωσης.

LAVAWALL®

A20

Κάθετη ανηγμένη >3MPa
θλιπτική αντοχή
444 Kg/m³
Το ελαφρύτερο
δομικό στοιχείο
της αγοράς.

Προτεινόµενη χρήση
Σε εξωτερική τοιχοποιία
με υψηλές απαιτήσεις
θερμομόνωσης και
ηχομόνωσης.

LAVAWALL®

A25

Κάθετη ανηγμένη >3MPa
θλιπτική αντοχή
U=έως 0.42W/(m²Κ)
Για υψηλή
εξοικονόμηση
ενέργειας.

Προτεινόµενη χρήση
Σε εξωτερική τοιχοποιία
με υψηλές απαιτήσεις
θερμομόνωσης και
ηχομόνωσης.

LAVAWALL®
Σφήνωµα

Πλάτος
Μήκος
Ύψος

9.5 cm
49 cm
20 cm

Πλάτος
Μήκος
Ύψος

19.5 cm
49 cm
20 cm

Πλάτος
Μήκος
Ύψος

24.5 cm
49 cm
20 cm

Πλάτος
Μήκος
Ύψος

Βάρος /τμχ
Τεμάχια/m²
Βάρος/m²
Βάρος /m³

7.5 kg
9.6 τμχ
72 kg
756 kg

Βάρος /τμχ
Τεμάχια/m²
Βάρος/m²
Βάρος /m³

12.5 kg
9.6 τμχ
120 kg
600 kg

Βάρος /τμχ
Τεμάχια/m²
Βάρος/m²
Βάρος /m³

15 kg
9.6 τμχ
144 kg
576 kg

0.9 kg
Βάρος /τμχ
14 τμχ
Τεμάχια ανά
τρέχων μέτρο

Συσκευασία

Παλέτα
100 τμχ

Συσκευασία

Παλέτα
60 τμχ

Συσκευασία

Παλέτα
48 τμχ

Κάθετη ανηγμένη >3MPa
θλιπτική αντοχή

Κάθετη ανηγμένη >3MPa
θλιπτική αντοχή

Κάθετη ανηγμένη >3MPa
θλιπτική αντοχή

Προτεινόµενη χρήση
Σε εσωτερικά χωρίσματα όπου προσφέρει
άριστη ηχομόνωση. Σε εξωτερική τοιχοποιία
με συρόμενα κουφώματα σε συνδυασμό με
το LAVAWALL® A10 Plus με U=0.59W/(m²Κ)

Προτεινόµενη χρήση
Σε εξωτερική τοιχοποιία
με σύστημα θερμοπρόσωψης.

Προτεινόµενη χρήση
Σε εξωτερική τοιχοποιία
με σύστημα θερμοπρόσωψης.

Συσκευασία

9 cm
16 cm
6 cm

Παλέτα
660 τμχ

Κάθετη ανηγμένη >3MPa
θλιπτική αντοχή
Προτεινόµενη χρήση
Ειδικά μελετημένο
τεμάχιο για εύκολο
και γρήγορο
σφήνωμα.
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A30
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A14

Plus

Standard

Το LAVAWALL® A14 Standard
Standard είναι το νεότερο µέλος
της µεγάλης οικογένειας LAVAWALL®

Το LAVAWALL® A30 Plus
είναι ένα νέο µέλος της µεγάλης οικογένειας LAVAWALL®

Καλύπτει το κενό ανάµεσα στα
LAVAWALL® Α10 Standard και
LAVAWALL® Α20 Standard
δίνοντας περισσότερες επιλογές
και δυνατότητες στον σχεδιαστή.

Σχεδιάστηκε για δύο κυρίως λόγους:
1. να καλύψει, όπου χρειάζεται, µε το µεγαλύτερο πλάτος του τις αυξηµένες σε πάχος ανάγκες της τοιχοποιίας πληρώσεως
2. να χρησιµοποιηθεί στην κατασκευή άοπλης φέρουσας τοιχοποιίας κατάλληλης για Ζώνη Σεισµικής Επικινδυνότητας II (0.24)
Η θερµοπερατότητα τοιχοποιίας µε δοµικά στοιχεία LAVAWALL® Α30 plus Neopor καθώς και µε LAVAWALL® Α25 Super
Plus Neopor, κατάλληλα και σύµφωνα µε τις οδηγίες της εταιρείας µας εφαρµοσµένα, καλύπτει τις απαιτήσεις του Π.∆. 5815/9-42010 που θέτει ως ανώτατο όριο αυτής τις τιµές 0,60, 0,50, 0,45 και 0,40 W/(m²K) για τις κλιµατικές ζώνες Α, Β, Γ και ∆ αντίστοιχα.
Για πληρέστερη ενηµέρωση και τυχόν διευκρινίσεις παρακαλούµε επικοινωνήστε µαζί µας

NEOPOR®

U ≥ 0.38 W/(m²Κ)
Rw : 50 dB
Προτεινόµενες χρήσεις
1. Σε εξωτερική τοιχοποιία πληρώσεως
2. Σε φέρουσα τοιχοποιία

LAVAWALL®

LAVAWALL®

A30 Plus

A30 Plus

Πλάτος
Μήκος
Ύψος

29 cm
25 cm
20 cm

Πλάτος
Μήκος
Ύψος

29 cm
25 cm
20 cm

Τεµάχια/m²
Βάρος /τµχ
Βάρος/m²
Βάρος /m³

20 τµχ
8.1 kg
162 kg
559 kg

Τεµάχια/m²
Βάρος /τµχ
Βάρος/m²
Βάρος /m³

20 τµχ
8.1 kg
162 kg
559 kg

Συσκευασία

Παλέτα
96 τµχ

Συσκευασία

Παλέτα
96 τµχ

Κάθετη ανηγµένη
θλιπτική αντοχή
- για τοιχοποιία ≥ 3MPa
MPa
πληρώσεως
- για φέρουσα
≥ 6MPa
τοιχοποιία

U ≥ 0.39 W/(m²Κ)
Rw : 50 dB
Προτεινόµενες χρήσεις
1. Σε εξωτερική τοιχοποιία πληρώσεως
2. Σε φέρουσα τοιχοποιία

210 53 Νέα Κίος Αργολίδας • Τηλ.: 27520 96352 • Fax: 27520 96353
Γραµµή εξυπηρέτησης πελατών: 801 11 107 107 (αστική χρέωση)
www.lava-solutions.gr • email: info@lavawall.gr

Κάθετη ανηγµένη
θλιπτική αντοχή
- για τοιχοποιία ≥ 3MPa
πληρώσεως
- για φέρουσα
≥ 6MPa
τοιχοποιία

LAVAWALL®

A14 Standard

Επειδή τα δοµικά στοιχεία LAVAWALL ®
παρουσιάζουν µεγάλη ακρίβεια διαστάσεων
η εταιρεία µας συνιστά το κτίσιµο τους
να γίνεται µε κατάλληλη κόλλα κτισίµατος
την οποία µπορούµε να σας προσφέρουµε.
Τα πλεονεκτήµατα αυτού του τρόπου δόµησης:
1. ∆εν κοστίζει παραπάνω από την κοινή λάσπη
2. Επιτυγχάνουµε πολλαπλάσιες αντοχές τοιχοποιίας
(κόλλα µε αντοχές 10MPa) και εκµηδενίζουµε
το ενδεχόµενο αποκόλλησης των δοµικών στοιχείων
λόγω σεισµού
3. Με πάχος συνδετικού αρµού 2 έως 3 mm µειώνουµε
περαιτέρω την θερµοπερατότητα της τοιχοποιίας
( κισσηροδέµα: λ= 0,25 ή 0.29, λάσπη ή κόλλα: λ= 0,87)
4. Μειώνουµε δραστικά τα «νεκρά φορτία» του κτηρίου
5. Ξέρουµε τι παραλαµβάνουµε ποιοτικά και ποσοτικά
6. Έχουµε καθαρή οικοδοµή

Rw: 46dB

Πλάτος
Μήκος
Ύψος

14 cm
49 cm
20 cm

Τεµάχια/m²
Βάρος /τµχ
Βάρος/m²
Βάρος /m³

10 τµχ
9.3 kg
93 kg
665 kg

Συσκευασία

Παλέτα
84 τµχ

Κάθετη ανηγµένη
θλιπτική αντοχή >3MPa

Προτεινόµενες χρήσεις
1. Σε εξωτερική τοιχοποιία για εφαρµογή συστήµατος θερµοπρόσοψης
2. Σε εσωτερική τοιχοποιία περιµετρικά του κλιµακοστασίου
3. Για µεσοτοιχία διαµερισµάτων στον ίδιο όροφο

210 53 Νέα Κίος Αργολίδας • Τηλ.: 27520 96352 • Fax: 27520 96353
Γραµµή εξυπηρέτησης πελατών: 801 11 107 107 (αστική χρέωση)
www.lava-solutions.gr • email: info@lavawall.gr

LAVAWALL® - ΙΩΑΝΝΗ ΧΟΤΝΣΑΛΑ ΑΒΕΕ

Μάϊος 2011

ΤΓΚΡΙΕΙ ΙΔΙΟΣΗΣΩΝ ΣΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΜΕ LAVAWALL® & ΣΟΤΒΛΟ
LAVAWALL® - ΙΩΑΝΝΗ ΧΟΤΝΣΑΛΑ ΑΒΕΕ

ΣΤΠΟ ΣΟΙΧΟΠΟΙΙΑ

ΤΓΚΡΙΕΙ ΙΔΙΟΣΗΣΩΝ ΣΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΜΕ LAVAWALL® & ΣΟΤΒΛΟ
ΧΡΗΗ

Μάϊος 2011
LAVAWALL®ΣΤΠΟ
A25 Super
Plus
ΣΟΙΧΟΠΟΙΙΑ

ΒΑΡΟ/m²(Kg)
(ΑΝΕΠΙΧΡΙΣΗ)

ΠΛΑΣΟ (cm)
(ΑΝΕΠΙΧΡΙΣΗ)

ΗΧΟΜΕΙΩΗ
dB

ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ 122 Kg (κτίςιμο με κόλλα)
24.5
ΧΡΗΗ
ΒΑΡΟ/m²(Kg)
ΠΛΑΣΟ (cm)
ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ 122 Kg (κτίςιμο
με
κόλλα)
24.5
(ΑΝΕΠΙΧΡΙΣΗ)
(ΑΝΕΠΙΧΡΙΣΗ)
ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ 110 Kg (κτίςιμο με κόλλα)
19.5
ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ
150 Kg (κτίςιμο
με κόλλα)
ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ
122 Kg (κτίςιμο
με κόλλα) 22-38 24.5

LAVAWALL® A25 Plus
LAVAWALL® A20 Plus
LAVAWALL®
A10 Std Διπλό
LAVAWALL®
A25 Super Plus
+ NEOPORLAVAWALL®
TX EPS 100A25
30mm
- 40 mm
Plus
ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ 122 Kg (κτίςιμο με κόλλα)
24.5
LAVAWALL® A10 Std +
ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ 130 Kg (κτίςιμο με κόλλα)
22-38
LAVAWALL® A20 Plus
ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ 110 Kg (κτίςιμο με κόλλα)
19.5
A10 Plus +
LAVAWALL® A10 Std Διπλό
ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ 150 Kg (κτίςιμο με κόλλα)
22-38
NEOPOR TX EPS 100 30 mm - 40 mm
+ NEOPOR TX EPS 100 30mm - 40 mm
LAVAWALL® A10 Std Μονό
ΔΙΑΙΡΕΕΙ 75 Kg (κτίςιμο με κόλλα)
9.5
LAVAWALL® A10 Std +
ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ 130 Kg (κτίςιμο με κόλλα)
22-38
ΣΟΤΒΛΟ 19Χ9Χ12
Διπλό
+
ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ
190
Kg
(κτίςιμο
με
λάςπθ)
20-38
A10 Plus +
XPS 30 ι NEOPOR
50 ι 70 mm
TX EPS 100 30 mm - 40 mm
ΣΟΤΒΛΟ 19Χ9Χ12
μονό
ΔΙΑΙΡΕΕΙ
95 Kg (κτίςιμο με λάςπθ)
8.5
LAVAWALL® A10 Std Μονό
ΔΙΑΙΡΕΕΙ

ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΣΟΣΗΣΑ
U = ….. W/(m²K)

49ΗΧΟΜΕΙΩΗ 0,39*0,41
ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΣΟΣΗΣΑ
49 dB
0.52,5*0.54,5
U = …..
W/(m²K)
48
0,60*-0,61
52
0,49 – 0,42
49
0,39*- 0,41
49
0.52,5*- 0.54,5
50
0,42 – 0,37
48
0,60*-0,61
52
0,49 – 0,42
43
-

50

0,42 – 0,37
0,74-0,52-0,40

75 Kg (κτίςιμο με κόλλα)
9.5
43
ΣΟΤΒΛΟ 19Χ9Χ12 Διπλό +
ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ 190 Kg (κτίςιμο με λάςπθ)
20-38
0,74-0,52-0,40
*Οι χαμθλότερεσ τιμζσ
προκφπτουν
με
επιπρόςκετθ
μόνωςθ
από
Neopor
EPS
80.
XPS 30 ι 50 ι 70 mm
ΣΟΤΒΛΟ
μονόμπορεί να βελτιωκεί
ΔΙΑΙΡΕΕΙ
95 Kg
μεκερμοςοβά.
λάςπθ)
8.5
Η κερμοπερατότθτα
κάκε 19Χ9Χ12
τοιχοποιίασ
περαιτζρω
με (κτίςιμο
τθν χριςθ
Σο κτίςιμο των δομικών ςτοιχείων LAVAWALL® με κόλλα γίνεται εφκολα, δεν κοςτίηει περιςςότερο απ’ ότι με λάςπθ και προςφζρει ακόμα πιο
*Οι χαμθλότερεσ
προκφπτουν
με επιπρόςκετθ
μόνωςθ από Neopor EPS 80.
κερμομονωτικι,
ελαφριά,τιμζσ
ςτιβαρι
και αντιςειςμικι
τοιχοποιία.
Η κερμοπερατότθτα κάκε τοιχοποιίασ μπορεί να βελτιωκεί περαιτζρω με τθν χριςθ κερμοςοβά.
Σο κτίςιμο των δομικών ςτοιχείων LAVAWALL® με κόλλα γίνεται εφκολα, δεν κοςτίηει περιςςότερο απ’ ότι με λάςπθ και προςφζρει ακόμα πιο
κερμομονωτικι, ελαφριά, ςτιβαρι και αντιςειςμικι τοιχοποιία.
www.lava-solutions.gr info@lavawall.gr τθλ.27520-96352 fax 27520-96353

www.lava-solutions.gr info@lavawall.gr

τθλ.27520-96352 fax 27520-96353

Έκθεση δοκιμής

Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών &
Εξοικονόμησης Ενέργειας
ΚΑΠΕ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ
ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Πιστοποιητικό
ηχομείωσης

LAVAWALL®

A10

Πιστοποιητικό
ηχομείωσης

LAVAWALL®

A20

Plus

Πιστοποιητικό
αντοχή σε θλίψησυστολή ξηράνσεως

LAVAWALL®

A20

Plus

Πιστοποιητικό
ηχομείωσης

LAVAWALL®

A25

Πιστοποιητικό
αντοχής σε θλίψη

LAVAWALL®

A25

Πιστοποιητικό
μέτρησης
ακτινοβολίας

Δ ο μ ι κ ά

Σ τ ο ι χ ε ί α

Ε λ α φ ρ ό π ε τ ρ α ς

Δ ο μ ι κ ά

Σ τ ο ι χ ε ί α

Ε λ α φ ρ ό π ε τ ρ α ς

ΤΡΟΠΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Επειδή τα
δομικά στοιχεία
LAVAWALL ®
παρουσιάζουν μεγάλη
ακρίβεια διαστάσεων
η εταιρεία μας συνιστά
το κτίσιμο τους
να γίνεται με κατάλληλη
κόλλα κτισίματος.

εύκολη κοπή χωρίς “φύρα”

αδιατάρακτη κοπή χωρίς σκόνη

καλύτερη σύνδεση των
στοιχείων, μικρότερο
πάχος αρμού, χαμηλότερη
θερμοπερατότητα

Γιατί LAVAWALL ® και LAVAWALL® Plus;

Ιδιότητες και πλεονεκτήματα

1 Είναι φυσικά - οικολογικά υλικά πλήρως ανακυκλώσιμα.
2 Τα LAVAWALL® PIus είναι τα ελαφρύτερα δομικά στοιχεία της αγοράς (450-525 kg/m3).
3 Παρέχουν θερμομόνωση εντός κανονισμού ακόμα και σε ακραίες συνθήκες
ψύχους ή ζέστης [U value έως 0,41 W/(m2K)].
4 Η τοιχοποιία με LAVAWALL® παρουσιάζει πολύ καλή διαπνοή προσφέροντας
υγιεινό περιβάλλον στο εσωτερικό της κατοικίας.
5 Τα LAVAWALL ® και LAVAWALL® Plus λόγω της υψηλής ηχοαπορροφητικότητας της ελαφρόπετρας
προσφέρουν άριστη ηχομόνωοη (έως και 52 dB ηχομείωοη)
χωρίς τη βοήθεια πρόσθετων μονωτικών υλικών.

Τι είναι το LAVAWALL®
και LAVAWALL®Plus;
ο LAVAWALL® Plus είναι ο πρωτοποριακός και επιτυχημένος συνδυασμός ελαφρόπετρας και
διογκωμένης πολυστερίνης, δύο υλικών που είναι φιλικά προς το περιβάλλον καθώς η διαδικασία
παραγωγής τους δεν απαιτεί υψηλές ποσότητες ενέργειας και είναι πλήρως ανακυκλώσιμα. Επίσης η
παραγωγική διαδικασία των δομικών αυτών στοιχείων, λόγω του τεχνολογικά προηγμένου μηχανολογικού
εξοπλισμού που χρησιμοποιείται, δεν επιβαρύνει το περιβάλλον (απουσία υψικαμίνου και ελάχιστη
χρήση υγρών καυσίμων).
Η ελαφρόπετρα (κίσσηρις) της Νισύρου με την σταθερή της ποιότητα (λόγω της ομοιογένειας του
κοιτάσματος) είναι η κύρια πρώτη ύλη των δομικών στοιχείων LAVAWALL ® και LAVAWALL® Plus. Το
πορώδες αυτού του φυσικού ορυκτού υλικού μας προσφέρει xαμηλή θερμοπερατότητα, μικρό βάρος
με υψηλές μηχανικές αντοχές, μεγάλη ελαστικότητα σε σεισμική καταπόνηση και υψηλή ηχομόνωση.
Η διογκωμένη πολυστερίνη EPS 80 kPa με λ=0,036 W/(m²K) καθώς και η NEOPOR EPS 80 με λ=0,032
W/(m²K) στηρίζουν τον οικολογικό χαρακτήρα του καινοτόμου δομικού στοιχείου LAVAWALL® PIus
καθιστώντας το ακόμα πιο θερμομονωτικό ενώ ταυτόχρονα επιτρέπουν στην τοιχοποιία να αναπνέει. Να
τονίσουμε στο σημείο αυτό ότι η διογκωμένη πολυστερίνη (EPS) δεν παρουσιάζει με την πάροδο του
χρόνου γήρανση και αποδόμηση με αποτέλεσμα την αύξηση της θερμικής της αγωγιμότητας.

6 Έχουν υψηλές αντοχές (> 3mpa) και με κοινά βύσματα εύκολα πετυχαίνουμε την στερέωση – ανάρτηση
βαρέων αντικειμένων στον τοίχο.
7 Παρουσιάζουν πολύ καλή αντισεισμική συμπεριφορά και λόγω του χαμηλού τους βάρους
η οικοδομή συμπεριφέρεται καλύτερα σε ενδεχόμενο σεισμό.
8 Η τοιχοποιία με LAVAWALL® έχει υγροαπορροφητικότητα μόλις 16% έναντι 15% αυτής του τούβλου,
αποβάλλει όμως την ενδεχόμενη υγρασία γρηγορότερα από οποιοδήποτε άλλο υλικό λόγω της σύστασης
και του σχεδιασμού των blocks.
9 Τα δομικά στοιχεία LAVAWALL ® και LAVAWALL® Plus κτίζονται και με κοινή λάσπη εύκολα,
γρήγορα και οικονομικά (9,6τμχ/m2).
10 Κόβονται με κοινά εργαλεία όπως πριόνι, τροχό ή σπαθοσέγα.
11 Το κτίσιμο τους δεν απαιτεί εξειδικευμένους τεχνίτες.
12 Ο ηλεκτρολόγος και ο υδραυλικός χρησιμοποιώντας κοινά εργαλεία σκάβουν-κόβουν
το εξωτερικό τοίχωμα των blocks LAVAWALL® και πετυχαίνουν γρήγορη αποπεράτωση του έργου.
13 Η πορώδης επιφάνεια των LAVAWALL® παρέχει άριστη πρόσφυση στον σοβά.
14 Η επιπρόσθετη θερμομόνωση του LAVAWALL® PIus με διογκωμένη πολυστερίνη EPS 80 kPa ή
NEOPOR EPS 80 είναι πακτωμένη σωστά μέσα στον τοίχο και όχι απλά τοποθετημένη
όπως συμβαίνει συνήθως.
15 Σε περίπτωση πυρκαγιάς δεν έχουμε διαρροή επικίνδυνων αερίων στο εσωτερικό του κτιρίου.
16 Δεν υπάρχουν σπασμένα - ραγισμένα bIocks μέσα στην παλέτα συσκευασίας, άρα δεν έχουμε φύρα.
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17 Η ακρίβεια διαστάσεων των δομικών στοιχείων LAVAWALL ® και LAVAWALL® Plus μας δίνει επίπεδη
τοιχοποιία άρα οικονομία στα υλικά σοβατίσματος και την δυνατότητα
να εφαρμόσουμε σοβά μιας στρώσης εσωτερικά.
18 Τα LAVAWALL® και LAVAWALL® Plus έχουν χαμηλότερο κόστος σε σχέση με άλλα δομικά στοιχεία.

