O OMIΛΟΣ ΚΡΙΜΑΤΟΓΛΟΥ

CARBOETICS MW

με ιστορία μεγαλύτερη των 50 ετών είναι μια από τις
σημαντικότερες εταιρίες του κλάδου της μόνωσης στην Ελλάδα.

Σύστημα

Η εταιρία δραστηριοποιείται στους τομείς:
Μελέτη και κατασκευή έργων μόνωσης
Διάγνωση προβλημάτων μόνωσης με χρήση ειδικών τεχνολογιών
Εμπορική διάθεση δομικών υλικών και συστημάτων ενεργειακής
αναβάθμισης των μεγαλύτερων οίκων παραγωγής

Πετροβάμβακα

4 σε 1:
Θερμομόνωση

Η εταιρία συνεργάζεται με πανεπιστήμια και επιστημονικούς φορείς:
Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας - ΚΑΠΕ
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – ΑΠΘ

Πυροπροστασία

Έχει τη τεχνογνωσία:
Να πραγματοποιεί διάγνωση των προβλημάτων της παθολογίας
των κατασκευών από ειδικό επιθεωρητή,
Να μελετά, να εντοπίζει λεπτομέρειες για την ορθότερη κατασκευή
και να προτείνει τις βέλτιστες λύσεις μόνωσηςσύμφωνα με τα
εθνικά πρότυπα,
Να εφαρμόζει πιστοποιημένα και καινοτόμα υλικά, τηρώντας
σύστημα διασφάλισης ποιότητας,
Να παρακολουθεί και να συντηρεί όλα τα έργα μετά την
ολοκλήρωση τους

Ηχομόνωση
Βιοκλιματική
δόμηση με την
υψηλότερη
δ ι α π ν ο ή
Θερμομόνωση με λ=0,035 W/mK και σταθερή απόδοση
στο χρόνο λόγω της εξαιρετικής διαπνοής, μ=1
Το μόνο μονωτικό με απόλυτη πυροπροστασία
(ακαυστότητα Α1) σε περίπτωση πυρκαγιάς
Tο μόνο σύστημα με δυνατότητα ηχομόνωσης, μειώνει
τον εισερχόμενο θόρυβο κατά τουλάχιστον 70%
Το θερμομονωτικό υλικό με το μικρότερο
περιβαλλοντικό αποτύπωμα

Είναι πιστοποιημένη με:
Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ΕΝ ISO 9001
Από τον Γερμανικό Φορέα Πιστοποίησης Mονωτών DIN

Από τους φορείς Πιστοποίησης Μονωτών TUV AUSTRIA & DQS.
Είναι μέλος:
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου - EIΠAK
Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Εταιριών Μόνωσης - F.E.S.I.
Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Βιομηχανικής Μόνωσης - Ε.Ι.Ι.F.
Πανελληνίου Συνδέσμου Εταιριών Μόνωσης – ΠΣΕΜ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εφαρμοστών Προσόψεων Κτιρίων για την
Εξοικονόμηση Ενέργειας - ΣΕΠΚΕΕ

Το βιοκλιματικό σύστημα
Ο πετροβάμβακας με συντελεστή αντίστασης στη
διάχυση υδρατμών μ=1, παράλληλα με τη
θερμομόνωση, εξασφαλίζει το μέγιστο παθητικό
αερισμό της κατασκευής, την αέναη δηλαδή
απαγωγή υδρατμών και αερίων ρύπων από το
εσωτερικό του κτηρίου και συνεπώς τη δημιουργία
βέλτιστου εσωτερικού μικροκλίματος με θαλπωρή
το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι.

Είναι η μοναδική στο χώρο των μονώσεων που:
Παρέχει προϊόντα με τεκμηριωμένη ποιότητα από το Βρετανικό
Ινστιτούτο Καταγραφής Ποιότητας-CQI
Παρέχει συστήματα μόνωσης δώματος με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας-Ο.Β.Ι.
Καλύπτει τον ιδιοκτήτη με ασφαλιστήριο συμβόλαιο για όλες τις
εργασίες, από το μικρότερο ως το μεγαλύτερο έργο μόνωσης.

Πυροπροστασία

Η κατασκευή μιας θερμοπρόσοψης αποτελεί
μια εφαρμογή που έχει αναπτυχθεί στα
προηγμένα κράτη της κεντρικής Ευρώπης
και η τεχνολογία τους εξελίσσεται συνεχώς.
Η νέα αυτή, για τα Ελληνικά δεδομένα,
κατασκευαστική πρακτική εμπεριέχει
πλήθος τεχνικών λεπτομερειών και
ειδικών απαιτήσεων, κρίσιμων για την
επιτυχία της εφαρμογής και άγνωστες
ακόμη στη συντριπτική πλειοψηφία των
τεχνικών.
Η μεθοδολογία επιλογής και κατασκευής
των συστημάτων θερμοπρόσοψης, είναι
ουσιαστικής σημασίας για την επιτυχία,
ώστε να αποφευχθούν δυσάρεστα
αποτελέσματα σε θέματα αρχιτεκτονικού
τελειώματος, λειτουργικότητας, απόδοσης της μόνωσης, αλλά και ασφάλειας της
κατασκευής σε βάθος χρόνου.

O OMIΛΟΣ ΚΡΙΜΑΤΟΓΛΟΥ
δεν συμβιβάζεται στην ποιότητα και
σας παρέχει 15ετή εγγύηση για όλες
τις εφαρμογές θερμοπρόσοψης
Οι όποιοι συμβιβασμοί σε επίπεδο τεχνικών
λεπτομερειών και ειδικών απαιτήσεων
ενδεχομένως να μειώνουν το αρχικό κόστος,
όμως είναι βέβαιο ότι οδηγούν σε αποτυχία.
Η επιλογή ενός «φθηνού» κατασκευαστή
σήμερα, πιθανόν να στοιχήσει πολύ
ακριβότερα αύριο!

Ελαχιστοποιούν το
πρόβλημα των
θερμογεφυρών,
μειώνουν τις
ενεργειακές
απαιτήσεις για
θέρμανση και ψύξη

Βελτιώνουν την
ποιότητα του
εσωτερικού
περιβάλλοντος
και αποτρέπουν
τη δημιουργία
μούχλας

συστήματα
εξοινόμησης
ενέργειας
σ τα κτίρια

Περιορίζουν τα
λειτουργικά και αισθητικά
προβλήματα παρέχοντας
πολύ ικανοποιητική
ευελιξία ως προς την
τελική διαμόρφωσης της
όψης με πλήθος
αρχιτεκτονικών επιλογών

CARBOETICS EPS
REFLECT
Σύστημα ανακλαστικής
διογκωμένης πολυστερίνης
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Στα παλαιά κτίρια
καθιστούν εφικτή την
τοποθέτηση
μεγαλύτερου πάχους
θερμομονωτικού
υλικου χωρίς να
χάνεται πολύτιμος
εσωτερικός χώρος.

CARBOETICS XPS CARBOETICS MW

Έργο «Πράσινες Γειτονίες» του ΚΑΠΕ

Ο πετροβάμβακας που,ως άκαυστο θερμομονωτικό
υλικό κατατάσσεται στην υψηλότερη ευρωπαϊκή
κατηγορία αντοχής στη φωτιά (EuroclassΑ1), προσφέρει την απαιτούμενη από τους κανονισμούς
Πυροπροστασία.

Ο πετροβάμβακας παρουσιάζει μεγάλη ηχοαπορρόφηση στις μεσαίες και υψηλές συχνότητες με
σταθμισμένο συντελεστή ηχοαπορρόφησης αW=
0,95. Η βασική ηχομονωτική λειτουργία του
πετροβάμβακα είναι η απορρόφηση του ήχου και η
μετατροπή της ηχητικής ενέργειας σε θερμότητα
μέσα στους πόρους του υλικού σε ποσοστό
τουλάχιστον κατά 70%!

Σημαντικό:

συστήματα

θερμοπρόσοψης
YOU
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Όλα τα συστήματα
που εφαρμόζει η

CARBOETICS EPS
REFLECT
Σύστημα ανακλαστικής
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CARBOETICS XPS
Σύστημα

διογκωμένης πολυστερίνης

Καινοτομία στη θερμομόνωση
Ευχάριστη και άνετη διαβίωση

είναι επώνυμα
με την πιστοποίηση
ETAG 004

εξηλασμένης πολυστερίνης

Η μόνη που σας παρέχει
15ετή εγγύηση για όλες τις
εφαρμογές θερμοπρόσοψης

στη θερμομόνωση

Το τεχνικό προσωπικό της KGreen είναι το μόνο στην Ελλάδα που είναι
πιστοποιημένο από 3 φορείς, TUV AUSTRIA – DQS – DIN κατά EN ISO 17024, για
τις γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες κατασκευής έργων μόνωσης, σύμφωνα με
τα Ελληνικά Τεχνικά Πρότυπα ΕΛΟΤ ΤΠ 1501 και τους Κανονισμούς. Παράλληλα
η KGreen για τα έργα μόνωσης εφαρμόζει ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης
ποιότητας ΕΝ ISO 9001."

Ανθεκτικότητα

Σταθερότερη
απόδοση
σε βάθος χρόνου

Το ανθεκτικό σύστημα
Γιατί είναι μοναδικό το σύστημα
CARBOETICS EPS REFLECT ;

Η ΚGreen έχει την αποκλειστική διάθεση στην
Ελλάδα των σύνθετων συστημάτων εξωτερικής
θερμομόνωσης της CARBOTECHNIK.

Οι μονωτικές πλάκες στο σύστημα CARBOETICS
2
EPS REFLECT έχουν 2.500 διατρήσεις ανά m , με
διάμετρο 2-3 mm. Kαθώς ένα κτίριο θερμαίνεται, η
επιπλέον υγρασία στο εσωτερικό του μετατρέπεται
σε υδρατμό και μπορεί να απομακρυνθεί μέσα από
το σύστημα CARBOETICS EPS REFLECT στο
εξωτερικό. Το σύστημα, λόγω της ανοιχτής δομής,
εξασφαλίζει βέλτιστη ποιότητα διαβίωσης και
άνεση.

Το σύστημα CARBOETICS EPS REFLECT είναι ειδικά
σχεδιασμένο ώστε να προσφέρει
Πλήρη διαπνοή
Ανακλαστικές ιδιότητες
Εξαιρετική ελαστικότητα
Υψηλή μηχανική αντοχή
Το καινοτόμο σύστημα CARBOETICS EPS REFLECT
αποτελείται από διάτρητες και με ανακλαστικές
ιδιότητες πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης, που
συνδυάζουν την καλύτερη δυνατή διαπερατότητα
υδρατμών, με εξαιρετική θερμομονωτική ικανότητα.
Η επίχριση πραγματοποιείται με πλήρες οργανικό
σύστημα που εξασφαλίζει εκτός από τις υψηλές
μηχανικές αντοχές κορυφαία ελαστικότητα χωρίς
ρηγματώσεις. Το καινοτόμο τελικό επίχρισμα χάρη
στην νανοτεχνολογία παρέχει υψηλή αισθητική με
ελάχιστη απαίτηση για καθαρισμό και συντήρηση.
Το σύστημα CARBOETICS EPS REFLECT είναι κατάλληλο για θερμική αναβάθμιση παλιών κτιρίων
καθώς και για την κατασκευή κτηρίων σχεδόν
μηδενικές ενεργειακής κατανάλωσης. Ένα κτίριο με
το καινοτόμο σύστημα CARBOETICS EPS REFLECT
διατηρεί την αξία του για πολλές δεκαετίες.

Ευχάριστο εσωτερικό κλίμα
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"Ανάλογα με τον τύπο της μονωτικής πλάκας (2)
υπάρχει δυνατότητα και για άλλα συστήματα.
CARBOETICS EPS GRAFIT – Με γραφιτούχα
διογκωμένη
CARBOETICS EPS ΟPEN – Με διάτρητη
διογκωμένη
CARBOETICS EPS – Με λευκή διογκωμένη

ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΟΥ
ΟΜΙΛΟΥ ΚΡΙΜΑΤΟΓΛΟΥ

H σημασία της άνετης διαβίωσης στο εσωτερικό
του σπιτιού δεν αναφέρεται συχνά σε σχέση με τα
συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Το σπίτι
σας πρέπει να προσφέρει άνεση, ευχάριστη
διαβίωση και ποιότητα ζωής σε όλη την οικογένεια.
Κύριοι παράγοντες που επιδρούν σε ένα ευχάριστο
κλίμα είναι η θερμοκρασία και η σχετική υγρασία
του σπιτιού. Για θερμοκρασίες εσωτερικού αέρα
από 19 ως 22°C η βέλτιστη σχετική υγρασία του
αέρα πρέπει να είναι από 40 ως 60 %.Σε ένα καλά
μονωμένο σπίτι, οι θερμοκρασιακές διαφορές
μεταξύ του εσωτερικού αέρα και των τοίχων είναι
πολύ μικρές. Αυτό σημαίνει πολύ μικρή κυκλοφορία κρύου αέρα και βελτιωμένη θερμική άνεση
και λιγότερες επιπτώσεις από αλλεργίες
οφειλόμενες σε σκόνη.

CARBOETICS EPS REFLECT - Σύστημα
ανακλαστικής διογκωμένης πολυστερίνης
Η μονωτική πλάκα στο σύστημα CARBOETICS
EPS REFLECT έχει σχεδιαστεί για να έχει
παρόμοια διαπερατότητα υδρατμών (μ = 10)
με μια τοιχοποιία από τούβλο με εξαιρετικές
ιδιότητες θερμομόνωσης. Επιπλεόν η
θερμομονωτική πλάκα σ το σ ύ σ τ η μ α
CARBOETICS EPS REFLECT έχει βελτιωμένο λ
0,031 W/mK

Πως σύστημα CARBOETICS EPS REFLECT
ρυθμίζει ένα ευχάριστο κλίμα:
Ρυθμίζει τη θερμοκρασία του αέρα
Ρυθμίζει τη σχετική υγρασία
Ρυθμίζει τη ροή του αέρα
Ρυθμίζει τη θερμοκρασία του τοίχου
Ρυθμίζει τον όγκο του φρέσκου αέρα

Υγρασία αέρα
Ένα νοικοκυριό παράγει περίπου 10 λίτρα
υγρασίας καθημερινά. Οι μονωτικές πλάκες
open επιτρέπουν στην υγρασία να διαφεύγει
προς τα έξω.

Το Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης
CARBOETICS XPS είναι ένα σύγχρονο

εξαιρετικά ανθεκτικό σύστημα για
θερμομόνωση εξωτερικών προσόψεων.
Οι πλάκες από εξηλασμένη πολυστερίνη
FIBRANxps ETICS GF που λειτουργούν
ως θερμομονωτική στρώση, καλύπτονται από μία οπλισμένη στρώση που
αποτελείται από μία κονία εξομάλυνσης
και το υαλόπλεγμα. Επάνω σε αυτή τη
σ τρώση εφαρμόζεται το τελικό
αδιάβροχο φινίρισμα με εξαιρετικές
ικανότητες διάχυσης υδρατμών.

Ειδική εξηλασμένη πολυστερίνη με
υψηλή διαπνοή
Μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στις
μηχανικές καταπονήσεις
Εξαιρετικά σταθερή θερμομονωτική
συμπεριφορά σε βάθος χρόνου
Σύστημα με Ευρωπαϊκή Τεχνική
Πιστοποίηση (ΕΤAG 004) και σήμανση CΕ

Μετά από τεστ τεχνητής γήρανσης 25 ετών
το λ παραμένει 0,033-4 W/mK!!!

Το σύστημα CARBOETICS XPS παρέχει τη
βέλτιστη υγροθερμική συμπεριφορά του
δομικού στοιχείου, χωρίς σημαντικές
μεταβολές της αντίστασης θερμοπερατότητας λόγω συμπύκνωσης υδρατμών
στο σημείο δρόσου, σε αντίθεση με τα
κοινά συστήματα.
Έτσι τελικά εξασφαλίζει σταθερότερη
ενεργειακή συμπεριφορά σε βάθος
χρόνου.

Σημείο αναφοράς μας είναι σε πάνω από 35.000m²
εφαρμογές συστημάτων εξωτερικής Θερμοπρόσοψης τα
τελευταία χρόνια και οι απόλυτα ικανοποιημένοι ιδιοκτήτες της.

