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A KÖRNYEZET AZ 
ÉLET, A MENEDÉK... 
EZ AZ OTTHON

A természet az elsődleges beszállítónk, 
mivel nagylelkűségének köszönhetően 
képesek vagyunk kombinálni és 
felhasználni a  Diathonite 
Thermactive.037. előállításához 
szükséges anyagokat.

A termék, a természet és a technológia egyesülésének 
eredménye olyan készítményhez vezetett, amelynek célja 
az otthoni kényelem javítása.

A Diathonite Thermactive.037. biztosítja a termikus 
egyensúlyt, az egészséges környezetet, a harmóniát 
és a tartósságot:
megakadályozza a penészedést és a páralecsapódást, 
csökkenti a gyors hőmérsékleti kirándulások okozta 
kényelmetlenségeket, garantálja a tűzvédelmet, enyhíti a 
tél keserű hidegét és a nyári rekkentő hőt, megismételve a 
természet sajátos folyamatait amelyek képviselik a
"Mediterrán épületeket."





A legfinomabb 
kéreg a 
legjobb 
hőérzet 
érdekében

DIATHONITE
THERMCTIVE.037. 
GAZDASÁGOS TERMÉK ÉS 
FELBECSÜLHETETLENÜL 
VARÁZSLATOS: TERMÉSZETES, 
MEGÚJULÓ, SOKOLDALÚ 
ÉS FENNTARTHATÓ, 
80%-BAN LEVEGŐ AMI 
RENDKÍVÜL KÖNNYŰVÉ 
TESZI ÉS LÉLEGZŐ.
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A parafa a Diasen 
megkülönböztető 
jellemzője és a 
Diathonite vonal 
dobogó szíve, amelyet 
egyedülálló 
tulajdonságokkal 
ruházza fel, amelyek 
biztosítják a hatékony 
alkalmazását és kiváló 
eredményeit.

A parafát nem befolyásolja a páratartalom, 
megakadályozva a páralecsapódást; lassítja a 
hang terjedését, garantálja a hangszigetelést; 
csökkenti a hőcserét, nyáron hűvösebb, télen 
pedig melegebb marad.

Mivel lényegében védő kéreg, ellenáll a 
tűznek, a rovaroknak és a panészgombáknak. 
Ezenkívül kiemelkedő tartósságot kínál, és
egészséges otthoni környezetet teremt: 
antisztatikus tulajdonságainak köszönhetően 
megakadályozza az egyre szélesebb körben 
elterjedt allergiáért felelős por 
felhalmozódását.
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AZ 
ANYAGOK 
VARÁZSA

A Diathonite Thermactive.037. 
készítmény egy intuitív ugrás 
eredménye: olyan innovatív 
hőszigetelő vakolat kifejlesztése 
és gyártása, amely jellegétől és 
alkalmazási módjától eltér, és 
amely teljes mértékben tükrözi a 
vállalat elkötelezettségét a 
fenntarthatóság és az alacsony 
környezeti hatás mellett. 

Ennek alapján a képletet jellemző 
nyersanyagok közös szálon 
oszlanak meg: természetes 
eredetűek, amelyek lehetővé 
teszik számukra a levegő 
tulajdonságainak teljes 
kiaknázását, mint a 
leghatékonyabb hőszigetelő
anyag a természetben.

NHL5 hidraulikus mész: A MEDITERRÁN 
ÉPÜLET KOROS BÖLCSESSÉGE

Természetes márga főzésével kinyert, még víz 
jelenlétében is megkeménykedik. Ily módon a termék 
egyetlen kötőanyagot használ, amely felszívja és 
felszabadítja a nedvességet, és szabályozó hatást fejt 
ki, amely megfelel a modern kényelmi 
elképzeléseknek. A mész "hagyományos" 
tulajdonságai miatt biokompatibilis és alkalmas 
műemlék épület helyreállítására, amely előnyei 
mechanikai szilárdságának, antibakteriális 
tulajdonságainak, lélegzőképességének és 
tűzállóságának.

TERMÉSZETES SZÁLAK: RENGETEG 
MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁS

A bórsókkal kezelt újrahasznosított újságokból 
nyert természetes cellulózszál ellenáll a tűznek és a 
parazitáknak. A minőség, amely a természetes 
szálakat optimálissá teszi. Az a képességük, hogy 
eloszlanak a mátrixon, és homogén anyagot 
képeznek, amely kiválóan ellenáll a zsugorodásnak 
és a mikrorepedéseknek. Ez biztosítja a tartós 
stabilitást, az újrahasznosítás lehetőségét, a 
rugalmasságot és a mérgező maradványok teljes 
hiányát.
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KOVAFÖLD: KINCS Az ÓCEÁNOKBÓL

Ez a tengeri élőlények megkövesedett 
maradványainak felhalmozódásának eredménye, 
amelyek sok millió év alatt a tenger fenekére 
rakódtak. A zsugorodás az óceánok hatalmas 
lelőhelyeket fedeztek fel ebből az anyagból, amelyek 
felbecsülhetetlen felhasználási lehetőségekkel 
rendelkeznek. A kovaföld nagy porozitással 
rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy tömegének 
akár 1,5-szeresét is felvegye folyadékokban, teljesen 
száraz maradjon és megőrizze közömbös formáját. 
Ezért könnyű, nedvszívó, porózus és 
környezetbarát.

HABKŐ: BOLDOG RENDELLENESSÉG ERŐBŐL 
ÉS FÉYNBŐL

A habkő vulkanikus kőzet és csaknem 90%-ban 
levegőből áll. Ezzel a porózussággal az egyetlen kőzet 
amely szinte elbeg. Egyedülálló gyengéd csiszoló 
képességét a kozmetikai és bőrápoló ipar is nagyra 
értékel. Erő és könnyedség kombinációja növei a 
Diathonite Thermactive.037. 
értékét és teljesítményét, amely ellenáll a külső 
igénybevételnek és a nedvesség felszívódásának. 
Porozitása garantálja a könnyűséget és a hőszigetelést, 
valamint kiváló tűzállósági ellenállását.

EXPANDÁLT AMORF SZILÍCIUM: SZÜKSÉGES 
RENDELLENESSÉG

Rendkívül bőséges természetes anyag. A második 
leggyakoribb elem a földön az oxigén után, amorf 
állapotában a szilícium nem rendezett kristályrácsot 
képez, hanem folyamatos, véletlenszerű hálózatot, 
amelynek nincs meghatározott alakja. Emiatt a levegő 
beágyazásával bővíthető.  Rendkívül könnyű, közömbös 
anyag gömböket hoz létre, amelyek kiválóan ellenállnak 
a tűz terjedésének. Az amorf szilícium jellemzői és 
kiterjedő jellege kiváló szigetelő tulajdonságokat, tartós 
stabilitást és környezeti fenntarthatóságot biztosítanak.

PERLIT: ULTRA-FÉNYTARTÓSSÁG

A perlit a vulkánkitörések egyik pozitív 
következménye. Ez egy nagyon porózus kőzet, 
amely felfogja a vizet. Amikor granulátummá őrlik 
és gyorsan felmelegítik, a víz elpárolog, ami a 
granulátumok tágulását eredményezi. A 
keletkező üvegtest -mikrogömbök nagyon fontos 
tulajdonságokkal rendelkeznek: könnyűség, 
stabilitás, kémiai tehetetlenség, parazitákkal és 
tűzzel szembeni ellenálló képesség,
kiváló lélegzőképesség a zárt sejtnek 
köszönhetően, amely növeli szigetelő képességét.
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A LEVEGŐ 
SZIGETELŐ 
HATÁSA

A Diathonite 
Thermactive.037 -ben 
felhasznált anyagok 
rendkívül porózus 
körülményeket teremtenek, 
bizonyos hőszigetelést 
biztosítva a levegő döntő 
hatásának eredményeként.

A levegő nagyon alacsony hőátadó 
képességgel rendelkezik, és hővezető 
képessége miatt ez az egyik legjobb 
szigetelőanyag, amelyet az ember ismer.
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ENNEK A TULAJDONSÁGNAK A 
KIHASZNÁLÁSÁHOZ AZONBAN A 
LEVEGŐT CELLÁKBA KELL ZÁRNI, 
AMELYEK MEGAKADÁLYOZZÁK 
ANNAK MOZGÁSÁT.
STATIKUS LEVEGŐ SZOLGÁLTATÁS.

Emiatt porózus anyagok szükségesek a 
levegő befogásához sok üregükben. A 
kiválasztott anyagokat üregek jellemzik, 
amelyek az alkalmazás után épek 
maradnak. Ez biztosítja, hogy a levegő 
szigetelő funkciója hatékony és hosszú 
élettartamú legyen.
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DIATHONITE 
THERMACTIVE.037. 
VÁLASZ 
AZ EMBERI 
SZÜKSÉGLETRE: 
A TERMIKUS 
KELLEMETLENSÉGEK 
CSÖKKENTÉSE 
ÉRDEKÉBEN  

A termék ereje rejlik 
természetes anyagaiban, 
amelyek hosszú távú 
hőegyensúlyt biztosítanak: 
szigetelnek a zord téli 
hőmérsékletekkel szemben, és 
enyhítik a nyári hőt.
A termikus kihívás, a szigetelés 
teljesíti a gyapjúmunkások régi 
bölcs mondását: ami a hidegtől 
véd, az a hőtől is véd.

MIÉRT HŐSZIGETELŐ?
MIÉRT AKTÍV? MIÉRT .037? 

A Diathonite Thermactive.037 azért aktív, mert 
egy dinamikus termék, amely idővel TELJESEDIK 
KI, alkalmazkodva az év során tapasztalható 
éghajlati változásokhoz és a folyamatosan változó 
páratartalomhoz. Higrométeres tüdőként 
működik: elnyeli és felszabadítja a vízgőzt, 
megakadályozza a páratartalom felhalmozódását 
és a páralecsapódást. 
Az egészséges beltéri környezet dinamikus 
anyagokból is származik.

.037 a termék hővezető képessége, más néven 
lambda érték. Ez határozza meg az adott anyag által 
garantált hőszigetelési szintet, vagy gyakorlati 
szempontból azt, hogy otthonunk mennyire védett a 
hő és a hideg ellen. Minél alacsonyabb a lambda 
érték, annál nagyobb a termék szigetelő képessége. 
A 0,037-es lambda  érték az egyik legalacsonyabb  a 
vakolatok között: természetes választás, amely a 
szépség, a kényelem és a védelem szinonimája.
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Diathonite Thermactive.037 is Active 
because it is a dynamic product which 
acts over time, adapting to the climate 
variations throughout the year and to the 
ever-changing humidity levels. It acts like 
a hygrometric lung: absorbing and releasing 
water vapour, it prevents the accumulation of
humidity and the formation of condensation. 
A healthy indoor environment stems also 
from dynamic materials.

.037 is the product’s thermal conductivity value,
also known as lambda value. This specifies the
level of thermal insulation guaranteed by a given
material, or in practical terms, how well our
home is protected against heat and cold. The
lower the lambda value, the greater the product’s
insulating capacity. The lambda of 0.037 is one
of the lowest among plasters: a natural choice
synonymous with beauty, comfort and protection.
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TERMIKUS KÉNYELMI 
ÉRTÉKEK
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SZIGETELŐ TULAJDONSÁGOK 
ÉS TŰZREAKCIÓ

TERMIKUS 
VEZETŐKÉPESSÉG

λ = 0.037 W/mK

A gondosan kiválasztott 
alapanyagok megfelelő 

keverékének köszönhetően 
a termék rendkívül magas 

teljesítményt ér el 
hőszigetelés szempontjából.

TERMIKUS
DIFFÚZITÁS

α = 0.14 mm2/s

Az alacsony diffúziós érték 
azt jelzi, hogy magas a 
hőszigetelés szintje, és 

ezáltal nagyobb a 
kényelem, valamint a nyári 

légkondicionálás 
megtakarítása.

TŰZ
REAKCIÓ

A1 OSZTÁLY

A1 osztályba sorolva az EN ISO 
13501-1 európai szabvány 

szerint. Nem termel lángokat 
és nem bocsát ki füstöt.
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AZ EGÉSZSÉGES 
KÖRNYEZET ÉRTÉKEI
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PÁRÁTLANÍTÓ 
TULAJDONSÁGOK

PÁRÁTLANÍTÓ 
KÉPESSÉG

1.00 Kg/m²h0.5

Hozzájárul a környezetek 
higrometriai 

egyensúlyához a 
maximális kényelem 

érdekében..

POROZITÁS

71%

A nagy levegőtartalmú 
makropórusos szerkezet 

kiváló teljesítményt garantál a 
szigetelés és a felesleges 
nedvesség felszívódása 

szempontjából.
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LÉLEGZŐKÉPESSÉG

μ = 3

A falak szabadon 
lélegeznek. A nagy 

áteresztőképességnek 
köszönhetően a 

környezeti páratartalom 
tökéletesen 

kiegyensúlyozott, ezáltal 
megakadályozza a penész 

kialakulását és a 
páralecsapódást.



SZERKEZETI 
ÉRTÉKEK
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MECHANIKAI 
TULAJDONSÁGOK

SŰRŰSÉG

ρ = 250 ± 15% kg/m3

A mátrixban található 
aggregátumok rendkívül 

könnyűvé teszik a 
terméket, megkönnyítve az 

alkalmazást. 

RUGALMASSÁGI 
MODULUSZ

742 N/mm2

Rugalmasabb, mint a 
hagyományos 

vakolatok, csökkenti a 
repedések kockázatát.

MECHANIKAI
ERŐ

2.8 N/mm2

Nagy nyomószilárdság, 
amely a falak nagyobb 

konzisztenciát és 
stabilitást biztosít.
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FENNTARTHATÓSÁG ÉS 
TELJESÍTMÉNY

A teljesítmény garantált 
Diathonite 
Thermactive.037-nak, 
megbízhatóságáról és 
szigorú értékelési 
paramétereiről elismert 
tanúsító szervezetek 
által kiállított 
terméktanúsítványokkal 
érvényesítik.

A DIATHONITE 
THERMACTIVE.037 A 
KÖRNYEZETI 
FENNTARTÓSÁG ÉS 
ALKALMAZÁS 
SZEMPOTNJÁBÓL 
TANUSÍTOTT ÉS A 
FOLYAMAT TULAJDONSÁGAI, 
KIEMELVE ENNEK A 
TERMÉKNEK AZ 
EGYEDISÉGÉT, AMELY A 
VERSENYKÉPESSÉG, AZ 
INNOVÁCIÓ ÉS A 
TELJESÍTMÉNY EREDETI 
KEVERÉKNEK GYÜMÖLCSE.
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FENNTARTHATÁSI BIZONYÍTVÁNYOK

TELJESÍTMÉNYI TANUSÍTVÁNYOK

A termék megfelel az EPD tanúsítás eljárásainak, 
tulajdonságainak és értékeinek, amelyek
olyan termékeket azonosít, amelyeknek 
alacsony a környezeti hatása, megkönnyítve a 
felelősségteljes választást és képviselve a 
legfontosabb megkülönböztető jellemzőket. A 
szigorú vizsgálati, ellenőrzési és ellenőrzési 
eljárások lehetővé teszik a termék 
fenntarthatóságának mérését és ellenőrzését a 
termék életciklusának minden szakaszában.

Ez egy amerikai zöld épület minősítési 
szabvány, amely elismeri a Diathonite 
Thermactive.037 azon képességét, hogy 
hozzájáruljon az egészségesebb 
környezethez, jobb beltéri 
levegőminőséghez, energiamegtakarításhoz 
és magasabb ingatlanértékhez.

A termék alacsony illékony szerves 
vegyületek kibocsátásával rendelkezik, és 
célja az emberek beltéri jólétének és a 
külső környezet minőségének védelme.

A termék tulajdonságai és előírásai 
megfelelnek az európai előírásoknak 
és megfelelnek az összes európai 
építési szabványnak. A Diathonite 
Thermactive-nak adott CE -jel 
tanúsítja a termék biztonságát, 
minőségét és egyediségét, amelyek 
kulcsfontosságú elemei a vevői 
elégedettség biztosításának.
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ÚJ SZABÁLYOZÁSI 
HORIZONTOK

A 2030 -as menetrend 
részeként az Európai Unió 
ambiciózus célokat tűzött 
ki a kontinens gazdasági 
fejlődésére vonatkozóan:

• Csökkentse az
üvegházhatású gázok
kibocsátását legalább
40%-kal csökkenteni az
1990-es szinthez képest

• Növelje a megújuló
energiák arányát

• Energiamegtakarítás az
európai stratégiával
összhangban

• Európa biztonságának,
versenyképességének és
fenntarthatóságának
javítása

Ennek érdekében számos európai irányelvet felülvizsgálnak: a 
jelenlegi félig stacionárius számítási módszert elhagyják az 
óránkénti dinamikus számítási módszer mellett. Az új 
szabályozás hatékonyabb a nyári hónapokban az 
energiamegtakarítás kiszámításához.

PARAMÉTEREK
JELEN

ÁLLAPOTOS
SZÁMÍTÁS
 TS 11300

JÖVŐ 
DINAMIKUS 

MÓDSZER  
EN ISO 

52016-1:2018

Hideg szigetelés

Szigetelés a hőtől

Higrometria

Hőálló

Tehetetlenség

Szoláris 
abszorpciós 
együttható

Óránkénti 
éghajlati adatok
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MAGAS 
PÁRATARTALOM: 
PÁRALECSAPÓDÁS 
VESZÉLYE, NEM 
LÉLEGZŐ ANYAG

A falszakaszok az interstitiális kondenzáció két különböző szintjét szemléltetik.
A bal oldalon, a Diathonite Thermactive.037 esetében alacsonyabb 
a szint, mint a jobb oldali falban.

A Diathonite Thermactive.037 légáteresztő képességének köszönhetően 
megakadályozza a nedvesség felhalmozódását, és szorítja kifelé.

ALACSONY, VÁLTOZÓ 
PÁRATARTALOM A 
RENDSZER 
LÉLEGZŐKÉPESSÉGE MIATT

DIATHONITE 
THERMACTIVE.037

SZIGETELÉS 
NÉLKÜLI FAL

D
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HŐKOMFORT 
ALAcSONYABB 
FOGYASZTÁSSAL
A JELENLEGI MODELL 
KORLÁTAI A TS11300 
SZERINT LEKÜZDHETŐK, HA 
ÓRÁNKÉNTI DINAMIKUS 
SZÁMÍTÁSSAL CSERÉLIK LE 
AZ EN ISO 52016 
SZABVÁNYT "ÉPÜLET 
ENERGIAHATÉKONYSÁGA- 
FŰTÉSI ÉS HŰTÉSI 
ENERGIAIGÉNY, 
NEMZETKÖZI 
HŐMÉRSÉKLETEK, 
VALAMINT ÉSSZERŰ ÉS 
LÁTENS FŰTÉSI 
TERHELÉSEK"

A mediterrán éghajlaton az 
épületeket védeni kell a hő 
behatolása ellen.

Ebből a célból a nyári tervezési 
stratégiának tartalmaznia kell az 
épületburkolatok szigetelését, a 
napelemes árnyékoló eszközök 
tanulmányozását, az épület 
tehetetlenségi válaszának elemzését 
és a természetes szellőzés 
használatát.

Minél délebbre megyünk, annál több 
energiát fogyasztunk nyáron, és a 
dinamikus számítási módszer 
használata rávilágít arra, hogy egyes 
anyagok nyáron nem spórolnak 
energiát, hanem éppen ellenkezőleg, 
növelik az energiafogyasztást.
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Fogyasztás 
Diathonit 
Thermactive.037-tel

Hagyományos 
fogyasztás
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HŐTELJESÍTMÉNY 
ÉS HŐMÉRSÉKLET

A Diathonite 
Thermactive.037 
hőszigetelő vakolat más 
alapanyagokkal ellentétben 
természetes 
alapanyagokból áll. Ezért 
hőmérséklet mellett is 
megőrzi hőszigetelő
képességét.

Ennek az összehasonlító viselkedésnek a kísérleti értékelését az 
EN ISO 10456: 2008: „Építőanyagok és termékek
- Higotermikus tulajdonságok ”- táblázatos tervezési értékek és
eljárások a deklarált és a tervezett hőértékek meghatározására.

1
0.9
0.8

0.046
0.044
0.042

0.04
0.3

0.038
0.036
0.034

0 25 605 30 6510 35 7015 5040 7520 5545 80

 λ (0)

 0 (°C)

Diathonite 
Thermactive.037

Szintetikus 
hőszigetelés

24



A Diathonite Thermactive.037 termikus tulajdonságait a termikus 
diffúzivitás elemzése igazolja, amely a hővezető képesség osztva a sűrűséggel 
és a fajlagos hőkapacitással. Ez különösen értékes paraméter a termikus tér 
nem stacionárius rendszerekben történő terjedésének leírására.

A grafika azt szemlélteti, hogy a nyári hónapokban, amikor a külső szigetelés felületi 
hőmérséklete meghaladja a 60 °-ot, a szintetikus anyagok hőszigetelő tulajdonságai zuhannak, 
lehetővé téve a hő továbbítását az épület belsejébe, és jelentősen romlik a beltéri klíma. Ebben 
az összefüggésben a Diathonite Thermactive.037 belső tulajdonságai biztosítják a hőszigetelést, 
amelyet a szintetikus anyagok nem képesek biztosítani.
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ÚJ ÉPÜLETEK: 
KÜLSŐ HŐSZIGETELÉS

A KÜLSŐ 
BURKOLÓRENDSZER 
MAGAS HŐSZIGETELÉSI 
ÉRTÉKEKET BIZTOSÍT, ÉS 
KÖLTSÉGHATÉKONYABB, 
MINT A VASBETON 
SZERKEZET.

A hagyományostól eltérően 
száraz rendszerek esetén a 
Diathonite Thermactive.037 
hőszigetelő vakolat 
sokoldalúsága lehetővé teszi 
a külső és belső falazat 
beavatkozását, növelve a 
rendszer jó közérzetét és 
ár -érték arányát.
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MEGOLDÁS A HŐHÍDRA

Diathonite Thermactive.037 
a hőhíd::

• növeli a hőszórási pont 
szigetelési képességét

• megakadályozza a penész 
kialakulását és a páralecsapódást

• folyamatos szigetelő réteget hoz
létre

1. A fal 38 cm-es blokkokban

2. Diathonite Thermactive.037

3. ARGHATERM
HŐSZIGETELŐ VÉKONY SIMÍTÓ 
VAKOLAT

4. DIASEN SZÍNES VÉGSŐ BEVONAT 
LÉLEGZŐ ÉS VÍZTASZÍTÓ 
BEVONATOK
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A DIATHONITE THERMACTIVE.037 
ERŐSSÉGE ÚJ ÉPÜLETEKNÉL
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GYORS ÉS HATÉKONY ÉPÍTÉSI RENDSZER
A háromlépcsős rendszer egyszerű rétegeket kínál 
megszakítás és hőhidak nélkül. Kiküszöböli a rögzítési 
fázisokkal kapcsolatos összes nehézséget: kevesebb 
munkát és több megtakarítást eredményez .

HAGYOMÁNY ÉS HŐTERMÉK
Megakadályozza a téli hőeloszlást és a nyári 
túlmelegedést, elősegítve az energiamegtakarítást és 
a beltéri komfort érzetet. Ideális mediterrán 
környezetben, mivel stabilizálja a hőmérsékletet és az 
éghajlati változásokat.

IDŐTARTAM
Garantálja a falak és az épület tökéletes tömítését az 
elemekkel szemben: ellenáll a hőmérsékleti 
ingadozásoknak, csökkenti az anyagok hőtágulását, 
növeli azok tartósságát és csökkenti a karbantartási 
költségeket.

ERŐ
Nagy mechanikai szilárdságot biztosít a falaknak a 
garantált szilárdság és stabilitás érdekében. A nagy 
rugalmasság és folytonosság az alkalmazásban 
megakadályozza a porladások, repedések kialakulását.

MEGELŐZI A NEDVESEDÉST ÉS A PENÉSZT
Párátlanító, légáteresztő és áteresztő az anyag 
porozitásának köszönhetően, amely megakadályozza a 
páratartalom kialakulását és a képződést. Ezek mellett 
megelőzi a nedvesség és penész kialakulását a 
hőhidakon vagy a szabad falakon.

MEGFELELŐ A ZÖLD ÉPÍTÉSI STANDARDOKKAL 
Természetes, környezetbarát és nem 
környezetszennyező termékként életciklusának minden 
szakaszában megfelel a zöld építési elveknek: a 
gyártástól az megsemmisítésig.
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A RENDSZEREK: 
BELSŐ TEREK

A DIATHONITE 
THERMACTIVE.037 IDEÁLIS 
BELTÉRI SZIGETELÉSHEZ. 
GYAKRAN A BELSŐ SZIGETELÉS AZ 
EGYETLEN LEHETSÉGES 
MEGOLDÁS, PÉLDÁUL 
KŐFALAZATOKNÁL, BEFEJEZŐ 
TÉGLÁKNÁL, AMELYEKET 
SZABADON KELL HAGYNI, VAGY 
TÖRTÉNELMI ÉPÜLETEKEN, 
AMELYEK EREDETI MEGJELENÉSÉT 
KELL VISSZAHOZNI.

Permetezhető, hőszigetelő
vakolatként készült, amely
egyenletesen felvihető 
boltíves mennyezetek és ívelt 
felületek restaurálásakor. 
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1. Meglévő fal falazatban/kőben/blokkban

2. DIATHONITE THERMACTIVE.037

3. ARGATHERM 
HŐSZIGETELŐ VÉKONY SIMÍTÓ 

VAKOLAT

4. DIASEN COLOURED FINISH
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A DIATHONITE THERMACTIVE.037 
BELSŐ RENDSZER ERŐS OLDALAI

32



NINCS ÖNTVÉNY VAGY KONDENZÁCIÓ
A Diathonite Thermactive.037 rendkívül lélegző és 
hőálló, ezért megakadályozza a penészedést és a 
páralecsapódást, garantálva az optimális hőérzetet és 
a jó beltéri levegőminőséget.

HIGROMETIKUS TÜDŐ ÉS NEDVESSÉG KEZELÉS
A kiváló légáteresztő képesség és a vízgőz 
felszívásának és felszabadításának képességével 
megakadályozza a páralecsapódást, hozzájárulva az 
ideális hő-higrométeres egyensúlyhoz. A termék 
párátlanító képessége lehetővé teszi a nedvesség 
gyors eloszlatását.

MELEG FALAK
A cement alapú vakolatokkal ellentétben a Diathonite 
Thermactive.037 rendszer tapintásra meleg falakat 
hoz létre. A meleg falak fokozzák a közérzet érzését, 
amely része az otthon termikus kényelmének.

KÖLTSÉGHATÉKONY RENDSZER
A rendszer elkerüli az üreges falak szükségességét, így 
helyet takarít meg, valamint csökkenti a költségeket a 
klasszikus száraz szigetelőrendszerekhez képest.

HASZNÁLHATÓ FALAK
A hagyományos vakolatokhoz hasonlóan, a nagy 
nyomószilárdság garantálja a falak használhatóságát, 
lehetővé téve képek, tévék, polcok stb. falra szerelését.

AKUSZTIKAI FALAK
Méhsejt-szerű szerkezetének köszönhetően jobb 
hangelnyelési együtthatókat kínál, mint a hagyományos 
vakolatok, és hatékonyan elnyeli a hanghullámokat, 
javítva a falak hangszigetelését.
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A DIATHONITE THERMACTIVE.037 
RENDSZER ERŐSSÉGEI 
A FELÚJÍTÁSHOZ
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FÉNY ÉS ERŐ
Négyszer könnyebb, mint a hagyományos vakolat, és 
kiváló mechanikai szilárdságot garantál, megelőzve a 
repedéseket.

HOMLOKZATVÉDELEM
Az épület burkolatának egyszerű védelme 
megakadályozza a homlokzat romlását. Az épület 
korszerűsítésekor használt vakolat megakadályozza 
a víz beszivárgását és páralecsapódását.

NYIRKOSSÁG ÉS MAGAS 
PÁRATARTALOM KEZELÉSE
A porózus szerkezet lehetővé teszi a felszálló 
nedvesség hatékony elpárolgását. A termék lélegző 
képessége és a vízgőz felszívásának és 
felszabadításának képessége megakadályozza a 
felület nedvességét, penészedését és 
páralecsapódását. 

ZÖLD ÉPÜLET MEGFELELŐ FELÚJÍTÁSA 
Környezetbarát anyagokon, köztük mészen és 
parafán alapuló összetételének köszönhetően a 
Diathonite Thermactive.037 ideális történelmi 
épületek felújításához, és megfelel 
a fenntarthatósági előírásoknak.

FALAK SIMÍTÁSA (SZINTEZÉS)
Sima, egyenletes homlokzatokhoz. Permetezhető 
szigetelő rétegként készült, kiváló tapadást biztosít 
minden felülethez, kiegyenlíti a falakat.

HATÉKONY RENDSZER, 
ALACSONY ÉPÍTÉSI KÖLTSÉGEK 
Biztosítja a gyors és hatékony alkalmazást a meglévő 
falazatokon, jelentősen csökkentve az építési és 
munkaköltségeket. Ha régi vakolatra alkalmazzák, 
megszűnik a küszöbökön és ablakokon végzett munka.
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A RENDSZEREK: VEGYES 
FALAZAT ÉS RÉGI VAKOLATOK

A HOMLOKZAT 
FELÚJÍTÁSA 
HŐSZIGETELÉSSEL 
EGYÜTT NÖVELI AZ 
ÉPÜLET ÉRTÉKÉT.

1. MEGLÉVŐ FAL FALAZATBAN/
TÖMBBEN/KŐBEN

2. DIATHONITE THERMACTIVE.037

3. ARGATHERM
HŐSZIGETELŐ VÉKONY
SIMÍTÓ BEVONAT

4. DIASEN SZÍNES VÉGSŐ BEVONAT
LÉLEGZŐ ÉS VÍZTASZÍTÓ BEVONAT

Sokoldalú felhasználásával, könnyűségével, 
kiváló lélegzőképességével, mechanikai 
szilárdságával, valamint helyreállító és szigetelő 
tulajdonságaival a Diathonite Thermactive.037 
ideális épületek energetikai korszerűsítésére, 
történelmi restaurációkra és zöld épületekre.
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1. MEGLÉVŐ VAKOLAT

2. DIATHONITE
THERMACTIVE.037

3. ARGATHERM VÉKONY
SZIGETELŐ SIMÍTÓ
BEVONAT

4. DIASEN COLOURED
FINISHES LÉLEGZŐ ÉS
VÍZTASZÍTÓ
BEVONATOK

RÉGI VAKOLATOK FRISSÍTÉSE

A Diathonite Thermactive.037 jó állapotú hőszigetelő 
rétegként alkalmazható a meglévő vakolatokra.
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NAGY 
TELJESÍTMÉNYŰ 
SZIGETELŐ 
RENDSZEREK

A hőszigetelést a rendszer szerves
részeként kell megtervezni és felszerelni. 
Ennek megfelelően csak akkor tekinthető 
optimálisnak, ha kivitelezők kiváló minőségű 
szigetelő és lélegző szigetelést használnak, 
amelyek megakadályozzák a hőmérséklet 
ingadozást és a páralecsapódást.

A hőszigetelés és az energiatakarékosság 
maximalizálása érdekében a Diasen 
kifejlesztette az Argatherm -t, a vékony 
szigetelő bevonatot mész-, mészkő -
adalékanyagokkal

38



és természetes mikroszálakkal. 
Diathonite termékcsalád hőszigetelő 
vakolataival és hőfestékekkel együtt 
légáteresztő rendszert hoz létre, 
kiváló szigeteléssel, páratlan 
hőérzetért minden belső térben.

A Diathonite és az Argatherm 
együttes használatán alapuló 
hőszigetelő, energiatakarékos és 
komfortérzetet biztosító rendszer a 
Decork Alfareflex bevonattal, fehér 
parafa alapú festékkel, vízbázisú 
gyantákkal készült, amely 
felbecsülhetetlen tulajdonsággal 
rendelkezik: a napsugárzás körülbelül 
80% -át tükrözik.

A terméknek kiválóak a műszaki 
jellemzői így magas szintű 
hőszigetelést, energiatakarékosságot 
és hőkomfortot biztosítanak az 
épületeknek, ami különösen fontos a 
nyári hónapokban. Valamint 
rugalmas, vízlepergető felületet 
biztosítanak, amely ellenáll az 
időjárás viszontagságainak, beleértve 
az eróziós hatásokat is.
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ARGATHERM

A hőszigetelést a rendszer szerves 
részeként kell megtervezni. Az 
Argatherm mész alapú simító, 
amelyet a Diathonite 
Thermactive.037 és 

a hőfestékek, vezetőképességei 
rendszert hoznak létre, amelyek 
megakadályozzák a termikus 
diszperziót, elősegítve az 
energiamegtakarítást. Ezek mellett 
nem befolyásolja a hőszigetelő réteg 
légáteresztő képességét,40



megakadályozza az interstitiális 
kondenzációt, és a mész 
jelenlétének köszönhetően 
megakadályozza a 
penész elszaporodását is.

MECHANIKAI ERŐ

≥15 N/mm

A nagy mechanikai szilárdság 
konzisztenciát, védelmet és 

tartósságot biztosít.

ÁTERESZTŐKÉPESSÉG

μ = 15

Az adalékanyagok és a kötőanyagok 
aránya könnyűvé teszi a terméket, 

szabadon hagyva a falakat.

HŐVEZETŐ

λ = 0.128 W/mK

A nyersanyagok keveréke 
csapdába ejti a levegőt, biztosítva 

a könnyedséget és az erőt.
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DECORK ALFAFLEX

A Diasen szigetelőrendszert 
Decork Alfareflex, fehér parafa 
alapú festék egészíti ki, amely 
a napsugárzás 80% -át tükrözi. 
A termék biztosítja a

kiváló energiamegtakarítás, mivel 
vezetőképessége és 
napfényvisszaverése megakadályozza a 
túlmelegedést, hozzájárul a 
higrométeres szabályozáshoz és 
rugalmas felületet biztosít
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HŐVEZETŐ

λ = 0.086 W/mK

A nyersanyagok keveréke csapdába ejti a 
levegőt, biztosítva a könnyűséget és az erőt.

SRI (NAPVISSZAVERÉSI INDEX)

80%

A magas napsugárzási index 
kedvez az energiatakarékosságnak 

és az épület hőszigetelésének.

VÍZÁTERESZTŐKÉPESSÉG

Category W2

A permeabilitási érték kiegyensúlyozza a falak 
páratartalmát, megakadályozva a 

penészedést és a páralecsapódást.

az elemeknek, beleértve a só 
eróziós hatását a part menti 
területeken.
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SIKERES PROJEKTEK

Magánház
Forlí, Olaszország

A munkát a Forlí közelében, 
vidéken található magánvilla 
javításának részeként végezték.

Az épület felújításához a belső 
és külső Diathonite 
Thermactive.037-et 
választották a WATstop 
használatával a lábazaton.
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"Nucleo" 
Családi ház
Medolla, Olaszország

A Nucleo egy sikeres élményt jelent. Az 
építészet gyümölcse, amely ötvözi a dizájnt 
a nagy teljesítményű, nagy értékű 
anyagokkal.

A Diathonite Thermactive.037 megfelelt a 
projekt szigorú szeizmikus biztonsági és 
hőszigetelési követelményeinek, és 
rendkívül kényelmes otthont biztosított, 
amelyet környezetbarát, hatékony 
anyagok és minimális 
károsanyag-kibocsátás jellemez.
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SIKERES PROJEKTEK

Hotel exmo
Porto, Portugália

A Diathonite Thermactive.037-et 
egy történelmi épület belső és 
külső korszerűsítésére használták, 
amely az évszázadok során 
különféle funkciókat töltött be, 
amelyek jellemzően a 
kereskedelem és a kereskedelem 
városához kapcsolódnak. Az 
épületet modern, divatos 
szállodává alakították át.
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Belgrade Waterfront
Belgrád, Szerbia

A Belgrádi vízpart egy hatalmas és sejtetős 
lakóépület -toronyépület -komplexum, közel 
a Duna és a Száva folyó találkozásához. 
Mérföldkőnek számít a szerb főváros 
történetében, mivel 20 évvel később épült a 
város utolsó bombái után.

A Diathonite Thermactive.037-et a 
komplexum 24 emeletes épületeinek minden 
lakásában a hőszigetelés javítására 
használták, biztosítva az alacsony 
vastagságú szigetelést, és lehetővé téve, 
hogy minden lakás több helyet nyerjen.

Továbbá az anyag tökéletes védelmet nyújt a 
tűz ellen, tiszteletben tartva 
a szerb előírásokat.
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