
Felületi bevonat rendszer
a Grenaisol számára
Univerzális habarcs
1100 °C-ig hőálló
Kandalló vakolat különböző
szemcse méretekben.

Szerelő ajtó tisztításhoz
és karbantartáshoz
Azonos megjelenésben
mint a kandalló burkolat!

S z e r v i z  a j t ó

Kandalló és tűzterek
kialakításához

Építő és szigetelő
anyag egyben
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    Grenaisol felhasználása
A Grenaisol nemcsak falszigetelésre alkalmazható, hanem építőlemezként is egy tűztér burkolatának kialakítására, anélkül, hogy külön 
teherhordó falat, vagy vázszerkezetet kellene építeni. 
A Grenaisol lap elég erős ahhoz, hogy biztosítsa a szükséges merevségét és tartósságát a kandalló burkolatának és egyúttal kitűnő szigetelési 
tulajdonságokkal rendelkezik már 30-50 mm-es lapvastagság alkalmazásával. A hőmérséklet 500 °C-ot is elérhet anélkül, hogy a lap sérülne, 
vagy károsodna.
Vakolat is használható a lapon, könnyen burkolható kerámiával és egyéb kandallóépítésben használatos anyaggal.

Miért használjunk Grenaisolt
Egyszerű és rendkívül gazdaságos megoldás - építő és szigetelő 
anyag egyben. Minimális helyet igényel a beépítési területen - már 
vékony lapvastagságnál jó szigetelést eredményez.
Egészségre nem ártalmas.
A Grenaisol kizárólag természetes alapanyagokból készül, a nagymé-
retű táblát is - 1000 x 610 mm - könnyű mozgatni és kezelni. 
Egyszerű vele dolgozni. 
Könnyű és gyors illesztés, ragasztóval, csavarokkal,
vagy tűzőkapoccsal.

Miért ne használjunk más
alapanyagokat
A porózus anyagok (pl.: YTONG) nem megfelelőek, szerves kötőanyago-
kat tartalmaznak, melyek elpárolognak amikor a hőmérséklet magasabb, 
mint 52 °C.
  
A gipszkarton szintén nem megfelelő, mert 100°C felett veszít nedve-
sség tartalmából és deformálódik, porlad, de legfőképp nem tűzálló!
 
A szigetelő ásványgyapot anyagok (üveggyapot, kőzetgyapot) olyan 
kötőanyagokat tartalmaznak, melyek a hő hatására kellemetlen szagokat 
bocsátanak ki, illetve a rostok bekerülnek a légtérbe még akkor is,
ha alumínium fóliával borítottak.

s z i g e t e l ő  l e m e z

Grenaisol megmunkálása
A Grenaisol megmunkálása rendkívül könnyű faipari szerszámok használatával. A munka 
során minimális por keletkezik.

nútólható fúrható tűzhető csavarozható vágható marás  vágás
     formák 
     

Hővezetési
tényező

λ [W.m-1.K-1]
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  Grenaisol paraméterek, tulajdonságok:
A Grenaisol egy szigetelő és egyben építő lemez, ami duzzasztott vermikulitból készül, szervetlen kötőanyagok hozzáadásával,
biztosítva a hővel szembeni ellenállást  1250 °C -ig. 
Az egészségre ártalmatlan, nem tartalmaz azbesztet, üveg vagy ásványi anyagokat. 
Megfelelően stabil és jók a mechanikai paraméterei, magas tartósság, magas elektromos ellenállás és alacsony hővezetés jellemzi. 
A Grenaisol lapok nagyon stabilak és nem párolog magas hőmérsékleten sem.
A Grenaisol lap nem csak biztonságos ,hanem egy önhordó, egyszerűen, gyorsan és tisztán alkalmazható táblásított anyag,
ami megkönnyíti és meggyorsítja a kandalló burkolatok kivitelezését.
Mindamellett a szállítási mérete is ideális.

 Parameters:

Méret 1000 x 610 mm, 800 x 600 mm, 30, 40, 50 mm vastagság

Bevizsgált hőmérséklet  950 °C

Sűrűség 430 kg/m3

Hővezetési tényező 200 °C-nál 0,150 W/mk

Nyomó szilárdság 1,2 MPa

Hajlító sziládság: 0,4 MPa    

Hőtágulási diagram: a Grenaisol tábla alkalmazás esetén,
EN 18892 szabvány szerint.

Hőtágulási diagram: a Grenaisol tábla alkalmazás esetén,
EN 18892 szabvány szerint.
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Konvekciós hátfal kialakítása Grenaisol lemezből
A hőtartó kályha rendszerek a hő sugárzás elve alapján működnek. 
A meleg levegő belülről átsugárzik a burkolaton.
A burkolaton belül a hőmérséklet nagyon magas, és ezért nemcsak a tűztérnek, de a burkoló,
szigetelő anyagnak is megtervezettnek kell lennie. 
Javasoljuk egy a ventillációt (légmozgást) biztosító hátfal lemez kialakítását. Ez a rendszer bevizsgált és garantálja
az alacsony hőmérsékletet a külső falon,

Ajánlott építés:
5 cm Grenaisol szigetelő lemez
5 cm szabad áramlású légrés
5 cm Grenaisol szigetelő lemez

s z i g e t e l ő  l e m e z

3. Hőtároló füstjárat rendszer

4. Kerámia

5. Kandalló tűztér

2. Füstcső

1.
   Grenaisolból készült
   átszellőztetett hátfal panel

6.
     Alátámasztás
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1. Flexibilis cső a meleg
    levegő kivitelezésére

2. Dekompressziós rács

3. Meleg levegő szellőző rács

 5. Füstcső

 Szerviz ajtó

6. kandalló tűztér

7. Égéstér

8. Konvekciós levegő
    beáramló nyílás

9. Dupla mennyezeti rész

10. Dupla mennyezet alátámasztás

13. 

15. 
      univerzális kandalló háló

12. Grenapaste ragasztó

íves elem

lap

11. Átfedő rögzítő tábla

16. 
      univerzális hőálló kandalló habarcs

17. 
      univerzális hőálló kandalló vakolat

18. Végső burkolat

 4.

Kandalló burkolása Grenaisol táblákkal
Építsen kandalló burkolatot Grenaisol táblából!
Szigetelő és építő anyag egyben! 
A Grenaisol teljesen ártalmatlan az egészségre és a környezetre, - egy természetes anyag. A megmunkálás során nem keletkezik por, nincs káros 
anyag kibocsátás, hő vagy magas hőmérséklet hatására sem. A Grenaisol lapok egyik felülete sima, másik barázdált. Azért tervezték így, hogy 
könnyen burkolható legyen. Amennyiben falszigetelésre használjuk, a barázdált felülettel fordítjuk a fal felé. Ha külső szigetelésre, pl. kupola vagy 
burkolat céljára, akkor a barázdált felülettel kifelé burkolunk, hogy a vakolat, ragasztó könnyen tapadjon. 
Válassza ki a kívánt vastagságot, amely a követelményeknek megfelel. A vastagabb tábla -50 mm- kiváló szigetelésre, a vékonyabb -30 mm- a 
belső szigetelésre alkalmas. 
Összeszerelésnél rögzíthető önmetsző csavarokkal vagy kapcsozással. 
A lapok csatlakozásánál célszerű a Grenapaste ragasztót használni minden érintkezési felületen. 
Amire a szerelésnél szükség lehet: egyszerű kézi, faipari szerszámok. 
A táblák súlya nagyon könnyű, szerelése egyszerű. 

14. 

s z i g e t e l ő  l e m e z
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  Grenacontrol
Szerviz ajtó

Szerelő ajtónyílás
- egyszerű, szép kialakítás
- műszaki megoldásokhoz
- könnyű cserélhetőség
- könnyű tisztítás

- méretek: 500 x 400 mm / 400 x 300 mm / 444 x 220 mm
- láthatatlan rendszer
- csak 1 mm rés
- burkolattal azonos felület
- könnyű szerelhetőség

S z e r v i z  a j t ó
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A Grenaisol Arcus elemek 40 x 90 x 600 mm méretbe kaphatóak, kifejezetten  íves felületek kialakítására.
Már 175 mm sugártól lehet íves felületet készíteni. A profil formai kialakítása lehetővé teszi, hogy nem keletkezik rés a szigetelő felületen.
Ez idő és anyagmegtakarítást eredményez a magas minőség kialakítása mellett.

Sugár > 175 > mm 
Csomagolás 15 db egy dobozban, doboz: 21 x 26 x 61 cm
Egy palettán 30 doboz van. (450 db) 

1) Ragassza egymáshoz az elemeket a Grena ragasztó 
segítségével.

3) Hordja felbe a szövethálóra  
a habarcsot. Hagyjon
50 mm hézagot. Hagyja 
megszáradni. 

4) Miután minden 
elemet öszeállított (kb 
24 óra) összekötheti az 
elemeket. Fixálja az 
elemeket. Hagyja kb.
2 órát száradni.

2) Rögzítse a Silater 
szövethálót, hagyjon
+100 mm kilógást. a tetején is 
+50 mm oldalt. 

Grenaisol Arcus

Hogyan építsük

s z i g e t e l ő  l e m e z
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Az Ön kandalló burkolatában minden anyag hőálló és biztonságos?
Amikor Ön egy kandallót vagy kéményt tervez, tudja, hogy a kémény áthalad a környezetben lévő építményeken (födém, tető, fal), 
ezért a részletek kidolgozása komoly feladat. Főleg modern építészetnél ügyelni kell a tűzállóságra és az alacsony energiafelhaszná-
lásra egyaránt.  A fa építményeknél különösen figyelni kell a szigetelésre. 
Használjon Grenaisol táblát, minimum 30 mm vastagságban.  Az építő lap vakolható, festhető, burkolható.
Javasoljuk Silaterm használatát, ami a magas hőmérsékletű anyagokhoz lett kifejlesztve. 
A Grenaisolt könnyű vágni és ragasztani.

Az áthatolás mélysége a falvastagsághoz igazítható.
A rendszer alkalmazható bármilyen típusú kéményhez és átmérőhöz.

Hátoldal szigetelése Grenaisol lemezzel
A Grenaisol lemezeket közvetlenül a falra kell ragasztani Grena-ragasztóval.

s z i g e t e l ő  l e m e z
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    Felület képzés
Kályha vakolat és habarcs

Név Leírás

Szövetháló Szövetháló magas hőmérséklethez

White 600 Fehér ragasztó 600°ig

ST-1  Kályhás finom vakolat Szemcsék 1 mm-ig

ST-2  Kályhás durva vakolat Szemcsék 2 mm-ig

Tango Tartósító

 

Grenaisol

Szövetháló

White 600-as fehér habarcs

ST-H Model, kályhavakolat, 60 perc után használható

60 perc után festhető

Felületkezelés Grenaisol lemezen:
- Általános habarcs 1100°-ig
- Kályha vakolat, különböző
 szemcseméretek 1 - 2 mm
- Könnyű és gyors alkalmazás

    Becsült mennyiség 1 kandalló megépítéséhez
Termék     Mennyiség

Grenaisol 1000 x 610 x 30 mm vagy 40 mm 25 db
Grenaklebepaste ragasztó   6 x 1 kg
SILATERM szövet    7 m2

SILATERM Feher 600   1 x 25 kg
SILATERM kályhavakolat   1 csomag 20 - 28 kg
Grenacontrol szerviz ajtó   1 db
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25 kg / 5 kg

25 kg / 5 kg

25 kg 25 kg / 5 kg

Univerzális ragasztó
1200 °C–ig
A Grenaklebe paszta egy természetes  ragasztó,
ami nem bocsát ki éghető anyagot magas hőmérsékleten sem.
A ragasztott felületeket víztől óvjuk.
A szerszámok vízzel lemoshatóak!

    Szövetháló kandalló építéshez
A szövetháló 550 °C-ig hőálló
A felület és anyaga speciálisan kandalló építésekhez lett kifejle-
sztve, vakolat, habarcs alá.  A normál szövetháló nem alkalmas 
erre a feladatra és néhány hónapon belül tönkremehet.
Ha ezt a speciális szövethálót használja a kockázat elkerülhető.

    White 600
Kandalló építéshez használatos ragasztó anyag. Speciálisan lett 
kifejlesztve a vakolat ill. kerámia alá. A tapadási ideje kb. 40 perc.  
Maximális hőmérséklet: 600 °C.
Tökéletes ragasztó minden típusú anyaghoz. Nagyon sima felület, 
rugalmasan használható.
Nem alkalmazható tűztér belsejében.

    Model - kályha vakolat
50 mm vastagságig alkalmazható.
Különböző felületi finomságok
érhetőek el. 190 °C –ig hőálló.
Nem változtatja a színét. Szagtalan.
Használhatja a White 600-ra is.

    Felületzáró  – kályha vakolat
Nagyon sima felület érhető el, strukturálható design vakolat – 
kandallók, kályhák számára. A felület csiszolható.
Színe hófehér
190°C-ig hőálló. Nem deformálódik , színét nem változtatja. 
Szagtalan.
Használhatja a White 600-on is.

    ST-H kályha vakolat
Kültérre alkalmazható záró vakolat kandallók, kályhák számára.
3 mm-es szemcseátmérő. durva felületet eredményez. Kerti grillekhez, 
kemencékhez ajánljuk.
200 °C-ig hőálló, a hirtelen hőmérsékletváltozásokra is ellenáll.
Nem deformálódik, színét nem változtatja.
ST-H vakolat mosható.
Nem szükséges továbbá fehérre festeni , nagyon erős és jó kötőanyag.  
Szagtalan.
Használja a White 600-ra is!



Grenamat ® Grenaboard ® Grenamat ® AL Grenamat ® Grenamat ® Grenamat ®

Általános ismertető Tűzálló  Füstelvezető rendszerek Fémvédelem Tűzálló légtechnika Akusztikus lapok
 álmennyezet   rendszer 
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A Grenamat lapok felhasználási területei

130 km

PRAGUE

VESELÍ NAD LUŽNICÍZsófiTeam
Magyarország, 3508 Csabavezér út 115.
Tel: +3646/303 469; +3630/303 8648; +3630/955 0850
Fax: +3646/303 469
E-mail: info@zso�team.hu


