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     3cm reflexní izolační materiál Lu..po.Therm   
           nebo 

     40cm běžné zateplení z minerální vlny či EPS ? 
 

Lu..po.Therm   nepotřebuje dotace!  
 

Vylmi rychlá návratnost je dosažena fundamentálně jednoduchou a staletími nejlépe odzkoušenou 
technologií. Nejlepší hodnoty zateplení referenčních budov byly reflexní izolací matematicky i empiricky 
výrazně překonány. A ochranu proti letnímu přehřívání obdržíte s Lupothermem jako seriový bonus.  
 

Lu..po.Therm  - vše ostatní je náhražka! 
Posudek k tepelně-izolačnímu účinku: 

 

 Uäqi = 0,10 W / m² . K,   WLZäqi = 0,003 W / m . K (λ)*,   Räqi = 10,0 m².K / W   
  
 

Planckův vyzařovací zákon, Stefan-Boltzmannova konstanta, Wienův zákon posunu 

 

Lu..po.Therm  = reflexní materiál  určený pro  
tepelnou izolaci technologií a budov! 

 

 
DIN-EN-ISO – Normy 

 

Hybridní reflexní materiál pro 
všeobecné použití na: 

 

Střechy, stěny, fasády, stropy, podlahy, 
vnitřní, venkovní, nebo jádrová izolace 

 

Pokládat bez zatížení s 
oboustrannou vzd. mezerou * 

 
Ekologický                    + 
výrobek 

8 x HD-PE-bubl.folie, bezhalogenový zpomalovač 
hoření; 5 x IR-reflexní folie = PP silně ve vakuu 
metallizováno. 2 z nich zesíleny HD-PE-strukturou 

Žádné pohyblivé částice, 
žádné nebezpečné materiály, 
bez změkčovadel 

Tloušťka 30 mm EN 823 
Hmotnost 430 g/m² EN 1602 
Pevnost v tahu 408 N EN:13 984 
Pevnost ve spojích F = 20,9 N EN ISO 11339 
Životnost 100 a více let EN 356 E 
Elektrická vodivost? Ne, dielektrikum bez kovových vrtev Dielektrikum DIN VDE 0303 
Třída reakce na oheň E zkoušeno,  EN ISO 11925-2 
Teplotní odolnost - 50°C až + 100° C EN 1604 
Paroporpustnost 1. vrstvy Sd = 1.500 m (µ = 7.890.000) EN 12086 
Paropropustnost 2.- 13. vrstvy Sd = 10 m (µ se neudává – dírky s T-nití) DIN 52615 
IR – Reflexe obou vnějších 
(zesílených) vrstev 

88 % od 2,5 do 30 µm Rgh dle grafu spektrálního 
měření 

IR – Reflexe vnitřních vrstev až 98 % od 1,4 do 35 µm Spektrální měření 
Odstínění elektrosmogu 25 MHz až 6 GHz ~ 40 dB = 99,99 % Nahfeldova sonda  
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