
  

 

AKTIV THERM INTERIOR - Fisa tehnica                        

 

AktivTherm® este un produs de calitate superioară cu un continut ridicat de microsfere de sticla 

3MTM care prin proprietatile sale influenteaza substantial confortul termic din incapere. 

AktivTherm® functioneaza pe baze diferite decat alte materiale de izolatie termica cunoscute: 

polistiren sau fibre minerale. 

Inovatia si dezvoltarea produsului este rezultatul cererii pe piata de termoizolatii a unui izolant 

termic care sa transmita caldura prin emisie.  

Este cunoscut faptul ca pe timpul verii prin emisie se furnizeaza pana la 90% din caldura, iar pe 

timpul iernii pana la 50-70 % din energie.  

Prin urmare se constata ca izolatia termica care mentine caldura in interiorul incaperii pe timpul 

iernii are ca rezultat economii substantiale la cheltuielile pentru incalzire. 

In acest scop a fost inovata termoizolatia activa AktivTherm® care reflecta radiatiile termice si 

exploateaza activ radiatiile electromagnetice inapoi in incapere in acelasi timp reducandu-se 

considerabil nivelul de absorbtie a caldurii la nivelul peretelui. 

In realitate un strat de AktivTherm® de 0,5-1.00 mm aplicat pe suprafata interioara a peretelui 

reflecta pana la 80% din caldura inapoi in incapere si nu va permite disiparea caldurii spre partea 

dinspre exterior a peretelui si ca urmare duce la cresterea rapida a temperaturii in incapere. 

Pe timpul verii peretii izolati termic cu AktivTherm® vor incetini supraincalzirea spatiului 

datorita structurii materialului si a principiului de reflexie pe care acesta functioneaza. 

 

DESCRIEREA PRODUSULUI 

 Este un material ideal pentru izolarea termică a pereţilor interiori, acolo unde dorim să 

obţinem un confort termic in incăpere prin acţiunea de creştere a temperaturii suprafeţei 

pereţilor şi de a influenţa economia de energie in combinaţie cu gestionarea controlată a 

reglajului termic al sistemului de incălzire. Incercările efectuate şi in special experienţa 

utilizatorilor, dovedesc că in funcţie de categoria clădirii şi a regimului de incălzire se 

poate se poate economisi pentru incălzire cel puţin 30 %. 

 

COMPOZIŢIE 

 Component de inaltă calitate dispersabil in apă de tip PVAC, masă de umplere termoactivă 

BGL,aditivi. 

 

DOMENIU DE UTILIZARE 

 Este un material ideal pentru izolarea termică a pereţilor construcţiilor, în special la 

blocurile de locuinţe, a suprafeţelor acestora supuse la ingheţ , porţiuni de tranzit termic, 

porţiunile de pereţi aflate in spatele corpurilor de incălzit, acolo unde sub influenţa 

condensării vaporilor de apă se ajunge la formarea igrasiei şi pentru toate clădirile 

insuficient izolate termic oferă rentabilizarea sistemului de incălzire precum şi economii 

mari de energie in special in cazul clădirilor incălzite periodic sau pentru perioade scurte, 

cum ar fi cabane, case de vacanţe, birouri, restaurante (unde sunt apreciate tendinţa redusă 

a schimbărilor de culoare a suprafeţelor pereţilor sub influenţa fumului de ţigară –datorită 

utilizării materialului de umplere), hoteluri, spitale, instituţii şi de asemenea apartamente, 

unde în perioda neprezenţei persoanelor, sau a neutilizării spatiului respectiv, se poate 

reduce considerabil temperatura mediului ambiant, dar intr-o perioadă de timp foarte 

scurtă temperatura menţionată anterior 

se poate ridica fără riscuri, pentru că altfel in primele momente incălzim inutil pereţii şi 

abia după aceea vom stabiliza temperatura din incăpere. 

 

 



  

 

PROPRIETĂŢI SPECIFICE 

 Se caracterizează printr-o capacitate excelentă de izolare chiar şi in straturi subţiri de pănă 

la 1 mm. 

 Capacitatea de izolare se bazeaza pe componetele vacuumatice.  

 Este un material aeropermeabil, nelavabil, limiteaza formarea condensului vaporilor de 

apa si impiedica formarea igrasiei.  

 Se poate aplica pe suprafata pregatita in prealabil prin gletuire, varuite sau injectare cu 

pistolul.  

 Materialul se intinde bine, are o aderenta ridicata si se poate indrepta mecanic ulterior 

dupa uscare si intarire – se poate slefui si varui utilizandu-se orice var lavabil de pe piata.  

 Materialul se poate colora prin utilizarea oricarei tonalitati prin adaugarea de vopsea 

diluabila cu apa insa in proportie maxima de 10% din volumul total. 

 

PARAMETRII MATERIALULUI 

 grad de luciu : neclar, mat 

 gradul de finete al granulelor: foarte fin / brut 

 conductibilitate termica: λ = 0,0196 W / m.K 

 aderenta pe suprafata: 0,4 Mpa 

 coeficient de penetratie termica Ust (W/m2K) imbunatatire cu + 13,7 % pe suprafata 

aplicata 

 rezistenta termica R (m2K/W) imbunatatire cu + 24,9 % pe suprafata aplicata 

 rezistenta de difuzie: μ= 30 

 grosime minima de aplicare: 0,5 mm – 1 mm 

 diluare: apa curata 

 temperatura mediului la aplicare: + 2ºC la +55ºC 

 ambalaj de livrare: 4 l , 10 l , 18 l 

 penetrare: vezi fisa tehnica 

 garantia dupa aplicare: 5 ani 

 durata de viata minima a materialului: 15 ani 

 rezistenta termica dupa aplicare: -40ºC la +150ºC fara pierderea proprietatilor declarate 

 

SUBSTRAT 

 Suprafete interioare acoperite cu mortar de var-ciment, beton, glet de ghips, rigips, panouri 

prefabricate, lemn si produse derivate din acesta ,suprafete metalice,sticla si multe altele, 

oriunde se impune sa se asigure izolarea termica si nu se poate utiliza corespunzator alte 

materiale sau modalitati de aplicare (de ex.  

 Cladiri cu fatade deosebite unde nu se poate aplica izolarea exterioara prin acoperire cu 

materiale izolante.etc ).  

 In culoarea la care se livreaza curent AktivTherm® are o putere de acoperire redusa. 

 

PREGĂTIREA SUPRAFEŢEI 

AktivTherm® se aplică pe o suprafaţă solidă, uscată şi curată.  

 La utilizarea pe un material aplicat anterior –suprafaţa acestuia trebuie degresată şi 

penetrată.  

 Dacă pe suprafaţa in cauză au fost aplicate mai multe straturi de material acestea trebuie 

inlăturate. 

 Neregularităţile şi fisurile se vor nivela cu glet CT 126 .  

 Inaintea de aplicarea pe o suprafaţă absorbantă trebuie să se formeze o punte de 

conjuncţie. 



  

 

 Se recomandă să se efectueze penetrarea suprafeţei. In cazul in care suprafaţa este atinsă 

de igrasie aceasta trebuie inlăturată mecanic după care suprafaţa trebuie tratată impotriva 

acesteia cu produsul PUFAS din gama AktivTherm® suprafaţa va fi lăsată să se usuce. 

Ulterior se va aplica termoizolatia AktivTherm® 

 

 

DILUARE 

 AktivTherm® este livrat în stare de aplicare directă făra diluare.  

 Poate să se dilueze funcţie de necesităţi şi mod de aplicare cu apă in vederea unei intinderi 

uşoare.  

 După amestecarea temeinică materialul este pregătit pentru aplicare. 

 

APLICARE 

 Se aplică pe suprafaţa pregătită in prealabil cu rulou (1), gletiera (2), stropire (3), văruire 

cu pensula.  

 La aplicarea AktivTherm® cu gletiera se va dilua in proportia 20:1.  

 La aplicarea AktivTherm® cu ruloul, acesta se va dilua la consistenţa corespunzătoare 

unei intinderi uşoare - consistenţa vopselei – şi in concordanţă cu structura solicitată de 

suprafaţa in cauză.  

 La aplicarea AktivTherm® prin injectare cu pistolul se va dilua in proporţia 5:1 şi in 

funcţie de instalaţia de stropit. 

 Simplitatea fiecărui mod de aplicare depinde mult şi de indemanarea lucrătorului 

respectiv.  

 atenţie deosebită este necesară la amestecarea produsului, aceasta trebuind efectuată la 

viteză mică pentru a nu se ajunge la deteriorarea structurii materialului de compoziţie 

utilizat. La aplicarea prin injectare cu pistolul se va utiliza diuza de ø cca 3mm, se va regla 

presiunea la valoarea de 5 bar – dată de pe manometru.  

 valoare mai mare ar putea să determine deteriorarea structurii materialului de compoziţie 

şi pierderea proprietăţilor declarate. 

APLICARE 

 

                          RULOU                           GLETUIRE                                  INJECTARE 

   
          Diluare la consistenţa vopselei                                              Diluare in funcţie de necesitate şi                         Diluare in proporţie de 
                                                                          in concordanţă cu structura îndemânarea lucrătorului           5:1 şi in conformitate cu 

                                                                                                                                                                suprafaţa in cauză dispozitivul de injectat. 

 

 



  

 

 

 

CONSUM 

 In concordanţă cu impecabilitatea suprafeţei pregătite.  

 La aplicarea prin injectare sau intindere cu rulou la o aplicare de 0,5 mm consumul este de 

1 litru de produs la cca 2m2 (calculat la aplicarea a două straturi), 

 La aplicarea cu gletiera la o grosime a stratului de 1 mm consumul este de 1 litru de 

produs la cca 1 m2. 

 

PERIOADA DE USCARE 

 Perioda de uscare este dependentă de temperatura şi umiditatea mediului ambiant precum 

şi de gradul de absorbţie a suprafeţei.  

 Perioda de uscare a unui strat de o grosime de 0,2 mm, la o temperatură de 20°C este de 

cca 1 – 2 ore. 

 

INTREŢINERE 

 Se poate vopsi ulterior. 
 


