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BEWi XPS300 SL FOAM [ex- DOW
Styrofoam]
Updated 15.03.2021 Printed 08.05.2021

BEWi XPS 300 Foam (iepriekš DOW Styrofoam) - slodzi nesošas
ekstrudētā putupolisterola plāksnes ar pusspundi 15mm (SL)
visās četrās malās; plāksnes biezumā 20mm; 30mm - tikai ar
taisnām malām. Ražo no polistirola (veselībai nekaitīga
materiāla). BEWi XPS 300 Foam paaugstinātā siltumnoturība
tiek panākta pateicoties gaisam slēgtajā šūnu struktūrā.
Savukārt, ilgtermiņa spiedes
izturību un ūdens necaurlaidību nodrošina vienmērīgā, blīvā
plākšņu struktūra.

BEWi XPS 300 Foam īpaši labi piemērots virsmās ar augstām prasībām uz spiedes izturību un ūdens
necaurlaidību.

Rekomendējam izmantot pamatu un cokola siltināšanai vai hidroizilēšanai, pielīmējot ar:
weber.tec 915
weber.tec Superflex 10

BEWi XPS 300 Foam galvenās priekšrocības:

augsta ilgtermiņa spiedes izturība (50 gadu garantija);
ūdens necaurlaidība  (0,7%);
teicamas siltumizolācijas īpašības  (0,033 λD - 0,036 λD);
nemainīgi fizikālie parametri.

Pielietojums
Ceļu un rampu izolācija/siltināšana;
Autostāvvietu un noliktavu grīdu izolācija/siltināšana;
Ūdens un kanalizācijas cauruļu izolācija/siltināšana;
Dzelzceļa sliežu ceļu un uzbērumu izolācija;
Mājas pamatu un cokolu izolācija/siltināšana;
Lēzeno jumtu izolācija/siltināšana;
Apvērsto jumtu un terašu izolācija/siltināšana;
Ceļu sagatavošana bruģēšanai.

https://www.lv.weber/bituma-un-cementa-hidroizolacijas-produkti/bituma-hidroizolacijas-produkti/webertec-915/
https://www.lv.weber/bituma-un-cementa-hidroizolacijas-produkti/bituma-hidroizolacijas-produkti/webertec-superflex-10
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Uzstādīšana
BEWI XPS 300 Foam – vertikālo virsmu hidroizolēšana (pamati):
veicot virsmas hidroizolāciju (papildus to nosiltinot), loksnes BEWi XPS foam ir jāstiprina izmantojot
bituma hidroizolējošās līmes uz ūdens bāzes, piemēram:
weber.tec 915 
weber.tec Superflex 10 

līmēm ir jābūt uz ūdens bāzes, tās nedrīkst saturēt šķīdinātājus!
BEWi XPS loksnes nedrīkst caurumot, stiprinot pie virsmas ar dībeļiem!
BEWi XPS loksnes var salīmēt savstarpēji, panākot biezāku siltinājuma kārtu.

BEWI XPS 300 foam – vertikālo virsmu siltināšana (cokols, sienas):
siltinot ēkas cokola daļu vai fasādi, loksnes BEWi XPS foam ir pieļaujams mehāniski stiprināt ar
dībeļiem, papildus pielīmējot ar poliuretāna putām, piemēram:
weber.therm PU Fix

Pirms dekoratīvās apdares (armēšanas), BEWi plāksnes ir ieteicams padarīt raupjākas, piemēram,
noslīpējot ar rupjo smilšpapīru.

BEWI XPS 300 foam – horizontālo virsmu siltināšana, ceļu būve:
BEWi XPS loksnes ir jānovieto uz cietas, gludas virsmas. Pateicoties pusspundei (SL), lokšņu
savienojuma vietas ir slēgtas.

Iepakojums
Polietilēna iepakojums uz paletēm.

Lietošana un glabāšana
BEWi XPS var tikt uzglabāts āra apstākļos, pateicoties iepakojuma UV noturībai.

Siltumvadītspēja Deklarētā lambda 40-60mm 0,035 W/mK, 70-150mm 0,036 W/mK

Ugunsreakcija F

https://www.lv.weber/bituma-un-cementa-hidroizolacijas-produkti/bituma-hidroizolacijas-produkti/webertec-915/
https://www.lv.weber/bituma-un-cementa-hidroizolacijas-produkti/bituma-hidroizolacijas-produkti/webertec-superflex-10
https://www.lv.weber/fasades-apmetumi-un-sistemas/limesanas-un-armesanas-javas/webertherm-pu-fix
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Marķējums saskaņā ar
CE

T1-CS(10\Y)300-CC(2/1 ,5/50)140-WL(T)0,7-WD(V)3-FT2-DS(TH)-
DLT(2)5

Slodzes pretestība
Īstermiņā spiedes stiprība 300 kN/m² (struktūra, mērīšanas metode
EN 826 10 %: deformācija). Ilgtermiņa spiedes stiprība 140 kN/m2
(struktūra, mērīšanas metode EN 1606 2 % deformacija).

Ekspluatācijas
temperatūra 75 °C

Materiāla izmaiņas
mitruma ietekmē Produkts nav higroskopisks (neuzsūc mitrumu)

Tvaika caurlaidība 0,25 - 0,30 *10 -6 m²/s (EN 12086)

Virsmas apdare Nav


