
IsoLivingIsoLiving®

ISOLIVING

ISOLIVING

® este izolantul de tip
radiant care se introduce în intervalul
dintre doi perţi interni sau externi.
Este compus din două straturi de
polietilenă cu bule de aer si două
pelicole de aluminiu cu o emisie
minimă sudate prin încălzire.
Materialele folosite pentru a realiza

® nu sunt dăunătoare
,toxice sau nocive.

R=1,57 m² K/W
Rw=61 dB
R=1,57 m² K/W
Rw=61 dB

cartela tehnicăIsoLiving

s mm 8

P g/m²

Rf clasa Institutul
Giordano

UNI 9177:10/87
UNI 9176:01/98
UNI 8457:10/87
UNI 9174:10/87

-

Rf clasa

- 0,06 ZAE BAYERN DIN EN 12898 -

R m²K/W 1,57±0,02 Institutul Giordano UNI EN 12667:2002

R m²K/W 1,55 NPL BS EN ISO 8990: 1996

M - > 300.000 CSI T= 23°C
UR 50%

Rw dB ISO 140-3: 1995
ISO 717-1: 1996

Perete 1+ 19+ 5 +8+1

Rw dB ISO 140-3: 1995
ISO 717-1: 1996

Perete 1+8+5+8+1

- kPa
Universitatea din Perugia

Dep. Ing.Civilă şi a Mediului
sediul din Terni

UNI EN ISO 3386-1: 2000

- N UNI EN ISO 527-1:1997

�

Institutul Giordano

Institutul Giordano

UNI EN ISO 12572:2006

± 1 mm--

--

-

500 - ± 10 g/m²-

1 (ITA)

M1 (FRA)

61

55

330,9

111,97

CSTB

Două intervale de aer
de 25 mm

-

Peretele intern poate fi realizat fie în ciment fie în regips dar în acest caz traversele
care susţin peretele NU TREBUIE să atingă panoul ® pentru e evita
transmiterea căldurii prin puntea termică care s-ar putea crea.
Materialul aşezat in lucru cum este descris deasupra este şi un izolant acustic
(vezi cartela tehnică) iar cele mai bune prestaţii se obţin prin o lucrare îngrijită
ţinând cont de avertismentul de a închide bine toate adăugirile elementelor din
cărămidă; fie verticale sau orizontale, şi închiderea cu bandă izolantă orice
imperfecţiune posibilă dintre peliculele produsului.

ISOLIVING

Produsul este furnizat în suluri cu o înălţime de 1,25 metri şi lărgime variabilă

1)

SA.M.E.®

2) ISOLIVING

3)

se aplică pe
zidul extern sau pe

peretele intern, fâşii de
adeziv din polietilenă ori din

lemn (ca alternativă se aplică cuiul
) pe orizontală sau verticală,

în funcţie de structură peretului, la o distanţă
de circa 62,5 cm.

ulterior se aşează ® apoi se unesc
foile cu bandă de aluminiu creând o suprafaţă unică fără

punţi termice sau acustice.
se realizează celălalt perete la o distanţă de circa 2,5 cm pentru a crea al doilea

interval de aer , fără a pune ceva in mijloc.

R=1,57 m² K/WR=1,57 m² K/W

AlumTechAlumTech®

1)
2)

3) AlumTech
4)
5)

6)

7)

se întinde membrana bituminoasă impermeabil deasupra şapei;
fixare în primul rând şipci externe din lemn cu o grosime de mm 40x40 sau

50x50, dea lungul perimetrului acoperişului şi paralele cu streaşina, păstrând o
distanţă de 60 cm între ele.

întindenţi foile de ® paralele cu streşina fixândule deasupra şipcilor
aplicaţi banda adezivă de aluminiu pentru a uni foile de material izolant;
realizaţi două rânduri de şipci, de aceleaşi dimensiuni. Primul eşezat în pantă cu

o distanţă de circa 58 cm iar al doilea ortogonal.
aşezaţi coama cu o bună aerisire şi o plasă în streaşină care să nu permită

intrarea păsărilor;
se aşează apoi acoperişul.

Alum echT

AlumTech
AlumTech®

® zolant
radiant care se aplică între
diferitele straturi ale
unui acoperiş
în pantă
f i e î n
ţiglă fie
în lemn.
Este compus
din două straturi de polietilenă cu
bole de aer şi două pelicole de aluminiu cu emisie
minimă, sudate prin încălzire. ® nu este dăunător, toxic şi nociv.
Se recomandă folosirea produsului la acoperişuri ventilate”.

este un i

“

AlumTech®

s mm 8

P g/m²

Rf

UNI 9177:10/87
UNI 9176:01/98
UNI 8457:10/87
UNI 9174:10/87

-

Rf

- 0,06 ZAE BAYERN DIN EN 12898

R m²K/W 1,57±0,02 Institutul Giordano

M - > 300.000 CSI UNI EN ISO 12572:2006
T= 23°C
�Ur 50%

- kPa UNI EN ISO 3386-1: 2000

- N UNI EN ISO 527-1:1997 -

Institutul GiordanoInstitutul Giordano

CSTB

- ± 10 g/m²-

1 (ITA)1 (ITA)

500

M1 (FRA)M1 (FRA)

203,8

90,43

± 1mm

clasa

clasa --

- -

Pentru o ventilaţie corectă trebuie să fie asigurată o secţiune corespunzătoare
pentru intrarea aerului care să corespundă cu streaşina şi ieşirea prin coama
ventilată (efect şemineu).
Pe acoperişurile existente, respectând limitele impuse de lege referitor la
înălţimea locuinţelor, se poate realiza un izolament lucrând din interior cu un tavan
fals în regips sau în lemn.

Produsul este furnizat în suluri cu o înălţime de 1,25 metri şi lărgime variabilă

THERMOLIVING®3B este un
izolant de pardoseală cu
excelente prestaţii în ce
p r i v e ş t e c o m b a t e r e a
zgomotului paşilor, compus
din trei straturi de polietilenă
cu bule de aer învelite în
două pelicule metalizate.
Această structură deosebită,
unită cu materiale speciale
oferă produsului calităţi
mecanice ridicate, aşa cum
rezultă din valorile de rezistenţă la
tracţiune şi compresie arătate şi în cartela tehnică.

ThermoLiving 3B®

ThermoLiving 3B®

L =52 dBL =52 dB
||

n,wn,w

1)

2)

3) THERMOLIVING®3B

4)
5)

6)

se acoperă reţeaua de instalaţii (termice, electrice, hidraulice ) cu o uşoară
şapă.

aplicaţi dea lungul pereţilor perimetrali fâşiile din dotare în aşa fel încât să se
creeze o întrerupere între cimentul de sub pardoseală si părţile verticale.

întindeţi pe şapă unind foile şi adăugândule cu banda
adezivă pentru a împiedica, când se aruncă cimentul deasupra, infilrarea
betonului sub materialul izolant creând astfel punţi termice dăunătoare din punct
de vedere acustic;

realizaţi o altă şapă de cel puţin 4-5 cm;
numai după întărirea betonului finisaţi fâşiile perimetrale în aşa fel încât

pardoseala să nu fie în contact cu peretele ci cu materialul izolant;
aşezaţi chinga jos la perete izolând-o de pardoseală cu ajutorul izolantului

elastic.

Se scoate în evidenză că, în general, şi mici erori de aşezare în timpul lucrului a
materialului pot determina grave pierderi ale prestaţiilor acustice.

funcţionează şi ca barieră de aburi astfel nu mai este
necesar aplicarea ulterioră a .

poate fi folosit dând bune rezultate în realizare încălzirii pe
sub podea deoarece structura sa împiedică împrăştierea în jos a căldurii păstrând-
o în zona în care este nevoie.

THERMOLIVING®3B

THERMOLIVING®3B
membranei bituminoase

Produsul este furnizat în suluri de 1,25 m înălţime cu o suprafaţă totală de 40 m²

BREVET
INTERNAŽIONAL

Alte prestaţii termice prin
intoducerea unui strat dublu
de izolant reflectorizant

.

circa bloc
uşor

ănă la (bloc greu)
Graţ ie formei

deosebite nu este necesar
punerea mortarului pentru ai
lipi părţile verticale.

circa

Isoliving®

cm 50X25X20
12 kg (

)
p 20 kg

12 ore.

M :
Greutate:

Folosire:

ăsuri

Interval de variaţie termică:

secţiune orizontală

BREVET
INTERNAŽIONAL

IMPORTANT PENTRU OCROTIREA VIEŢI
Folosirea aluminiului în construirea edificilor ne protejează de gaz metan şi
argon. În plus, aluminiul în pereţi previne efectele unui exces de unde

e şi cauze principale a canceruluielectromganetic wi-fi ( ).

Bloc de ciment “Reflectorizant”

IsoLivingIsoLiving®

ThermoLiving 3BThermoLiving 3B®

AlumTechAlumTech®

IsoLivingIsoLiving®

IsoLivingIsoLiving®

PRESTAŢII TERMICE

ţie

:

Termoconduc U = 0,958 W/m² K

Termoconduc U= 0,690 W/m² K

Termoconduc U= 0,520 W/m² K

ţie

ţie

Calculul termic efectuat după normele UNI EN
1745:2005 şi UNI EN ISO 6946:1999

Bloc de ciment fără izolament:

Bloc de ciment izolat cu două straturi de poliester
de 4,7 cm (în total 9,4 cm )

(-28% faţă de blocul neizolat)

Blocul de ciment izolat cu două straturi de
isoliving , cu o grosime de 8 mm + dublu interval
de aer.

(-46% faţă de blocul neizolat)
(-24% faţă de blocul izolat cu două straturi de
poliester)

U= 0,690

BREVET
INTERNAŽIONAL

Coeficient de rezistenţă
la aburi

Capacitate fonoizolantă

Capacitate fonoizolantă

SIMBOLURI UNITĂŢI
DE MĂSURĂ

VALORI INSTITUŢIA
CARE CERTIFICĂ

NORME
DE REFERINŢĂ

NOTE

Nicio deteriorare a
bulelor de aer cu o
greutate de 28 kN

Universitatea din Perugia
Dep. Ing.Civilă şi a Mediului

sediul din Terni

CARACTERISTICI
/PROPRIETĂŢI

Grosime
Greutate

Reacţie la foc

Reacţie la foc

Emisie

Rezistenţă termică

Rezistenţă termică

Rezistenţă la presiune

Rezistenţă la tracţiune

Coeficient de rezistenţă
la aburi

CARACTERISTICI
/PROPRIETĂŢI

Grosime
Greutate

Reacţie la foc

Emisie

Rezistenţă termică

Rezistenţă la presiune

Rezistenţă la tracţiune

Reacţie la foc

SIMBOLURI
UNITĂŢI

DE MĂSURĂ VALORI INSTITUŢIA
CARE CERTIFICĂ

NORME
DE REFERINŢĂ NOTE

UNI EN 12667:2002UNI EN 12667:2002

Universitatea din Perugia
Dep. Ing.Civilă şi a Mediului

sediul din Terni

Universitatea din Perugia
Dep. Ing.Civilă şi a Mediului

sediul din Terni

Nicio deteriorare a
bulelor de aer cu o
greutate de 28 kN

Două intervale de aer
de 25 mm

cartela tehnică cartela tehnică

SIMBOLURI UNITĂŢI
DE MĂSURĂ VALORI INSTITUŢIA

CARE CERTIFICĂ
NORME

DE REFERINŢĂ NOTECARACTERISTICI
/PROPRIETĂŢI

Măsurarea în lucrare:
izolarea

zgomotului paşilor

Atenuarea zgomotului
paşilor

Grosime
Greutate

Rezistenţă termică

Rigiditate dinamică

Rezistenţă la presiune

Durează cu eficienţă

Rezistenţă la tracţiune

Rezistenţă la împrăştierea
vaporilor de apă

Atenuarea zgomotului
paşilor

Universitatea din Perugia
Dep. Ing.Civilă şi a Mediului

sediul din Terni

Universitatea din Perugia
Dep. Ing.Civilă şi a Mediului

sediul din Terni

Institutul GiordanoInstitutul Giordano

Institutul GiordanoInstitutul Giordano

Universitatea din Perugia
CRIAF

Facultatea de inginerie

Technician
competent
în Acustică

Suprafaţa campionului de
probă: 10,70 m²

Suprafaţa campionului de
probă: 1 m²

Pod în cărămidă-ciment 20+4,
şapă uşoară, Thermoliving
şapă cu nisip şi ciment 5 cm,

pardoseală din parchet

3B,

Campion de probă de
1 m² supus la o greutate

de 400 kg/m²

®



Economisirea energiei reprezint o surs important de energie re nnoit , se
consider c n repartizarea energiei totale consumat n locuin e 75% este
risipit pentru c ldur i 25% pentru climatizare vara, a adar este evident
importan a unui bun izolament termic. Izolan i folosi i ìn general sunt caracteri-
za i de o c termic redus i grosime (minim 5/6 cm). Produsele
SA.M.E. (Sargentini Materiale de Construc ii) reprezint un mod diferit de a
vedea izolamentul deoarece propriet ile lor termice nu se bazeaz pe grosimea
materialului ci pe capacitatea reflectorizant a peliculei externe de aluminiu care
acoper straturile interne de bule de aer.
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®

Echipa de cercet ri compus din profesori universitari, tehnicieni i operatori din
sectorul construc iilor a analizat solu i experimentale din rile industriale cu clima mai
aspr i cu o cunoscut tr di ie n respectarea mediului nconjur tor ( n special Canada

rile din nordul Europei). A a au descoperit eficien a aluminiului deja folosit n
protejarea capsulelor spa iale pentru termice, care sunt de la -180° la +180°
iar propriet ile sale izolante reflectorizante si radiante care reduc p trunderea razelor
solare din exterior i reflect c ldur n interior, acceler nd temperaturii
mediului i favoriz nd p strarea ei.

ă ă ş
ţ ţ ţă

ă ş ă a ţ î î ă î
şi ţă ş ţ î
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ăţ ă

ş ă ă a î â creşterea
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Înafara materialului de bază, foi de aluminiu, se foloseşte polietilenă prelucrată anterior
creând bule de aer rezistente la presiune şi tracţiune; unirea celor două materiale se
face prin diverse metode de sudură în baza tipului de utilizare.
Pentru a garanta provenienţa producţiei, total automatică, standardele de calitate,
fiecare produs este etichetat cu un adeziv pe care sunt scrise: data, caracteristicile
tehnice şi timbrul de control al calităţi.

Graţie proprietăţilor reflectorizante şi radiante ale aluminiului cu numai 8 mm se obţin
valori de conducţie termică egale, dacă nu superioare, celor obţinute cu alte materiale
tradiţionale de 4 sau 5 cm.
Structura internă cu bole de aer garantează inalterarea în timp îmbinată cu optima
prestaţie de izolament fonetic, net superioară limitelor impuse de legile în vigoare.

Utilizarea este bună fie pentru noile constucţii cât şi pentru restructurări.

Prestaţiile termice şi acustice ale izolanţilor SA.M.E. au fost certificaţi în Italia
de institutul Giordano, CSI şi de universitatea din Perugia (facultatea de
inginerie), de institutul Labortec, de institutul CSTB din Paris, de laboratorul NPL
din Anglia şi de institutul ZAE Bayern din Germania. SA.M.E. este in asociaţie
cuANIT (Asociaţia naţională pentru izolament Termic şiAcustic).
SA.M.E. este certificată ISO 9001 UNI EN ISO 9001:2000

SA.M.E. a avut onoarea să fie aleasă ca unica întreprindere italiană membru al
workshop 36 din CEN (comisia europeană pentru standardizare) din Bruxel care
este responsabilă de redactarea normelor europene (marca CE) în ce priveşte
imbunătăţirea aplicării materialelor izolante.

®

®

®

®

CONFORTUL CELOR CARE LOCUIESC SAU LUCREAZĂ

PRESTAŢII PERMANENTE

NU CONŢINE PRODUSE NOCIVE

FOLOSIREACU UŞURINŢĂ

RESPECTAREALEGILOR ÎN VIGOARE

Prezenţa alumuniului pe ambele faţete ale produsului izolant îl trasformă într-o
barieră împotriva aburilor. Acest lucru este evaluat în mod pozitiv sau negativ
pe baza anumitor criterii; dacă se consideră că gradul de transpiraţie al unui zid
poate fi evaluat de circa 3-5% se poate afirma că permeabilitatea sau
impermeabilitatea unui izolant este nesemnificativă deoarece pentru a avea un
grad de umezeală corect este necesară
schimbarea adecvată a aerului.
De fapt dacă în unele încăperi ale unui
edificiu este mare umezeală (bucătării sau
băi) este cauzată fie de o calitate insuficientă
a izolaţiei fie de aplicarea incorectă. Cu
siguranţă întâi va apărea condens în locurile
mai reci a pereţilor urmat de igrasie chiar
dacă transpiraţia este bună. În cazul în care
izolamentul este de calitate iar schimbarea
aerului este corespunzatoare umezeala nu va
provoca deloc igrasie.

Folosirea izolanţilor reflectorizanţi nu
modifică prestaţiile termice ca izolanţii
tradiţionali care sunt foarte sensibili la
umezeală. Absorbirea unor mici cantităţi de
aburi deteriorează fie materialul fie calitatea
prestaţiei termice (20-30%) datorită creşterii
conducţiei. Este bine cunoscut că apa este
un conductor de o 100 de ori mai mare decât
aerul. Materialul are o compoziţie care nu
atrage şoareci sau alte animale.

Izolantii reflectorizanti nu sunt toxici nu irită
pielea, ochii sau gâtul întrucât sunt produse
cu materie primă (polietilenă şi aluminiu)
utilizată şi în industria alimentară iar la
prelucrarea lor nu se folosesc produse de
lipit.

Depozitarea şi folosirea este simplă
deoarece produsul cântăreşte puţin este
subţire şi maleabil. Măsurile sulurilor (1,25m
x 40m) permit să se izoleze mari suprafeţe cu
un număr minim de adăugiri reducând astfel
punţile termice şi risipirea materialului.

Proiectarea unui edificiu trebuie să ţină cont de legile emise 10/91 şi de DL
19/08/2005 N192 Punerea în aplicare a directivei 2002/91/CE în ce priveşte
randamentul energetic în construcţii şi modificările ulterioare (DLGS 311).
Determinarea cerinţelor acustice pasive ale edificilor.
Utilizarea produselor SA.M.E. permite respectarea normelor de lege din
decretele sus citate.

Produsele SA.M.E. au caracteristicile izolanţilor universali în măsură să
simplifice problemele de izolament a clădirilor de locuit şi industriale, de a
răspunde exigenţelor de economisire a energiei, de protejarea sănătăţi si a
mediului, de respectarea încă de pe acum a eventualelor norme mai severe şi în
primul rând de a oferi imobilului o valoare reală superioară.

Avantaje

R=1,57 m² K/W

Rw=61 dB

R=1,57 m² K/W

Rw=61 dB

IsoLivingIsoLiving®
pereţi

L =52 dBL =52 dB

ThermoLiving®

||

n,wn,w

paradoseală

AlumTech®

R=1,57 m² K/WR=1,57 m² K/W

acoperiş

SARGENTINI MATERIALE DE CONSTRUCŢII

Izolanţi Termoacustici Reflectorizanţi

SARGENTINI MATERIALE DE CONSTRUCŢII

Izolanţi Termoacustici Reflectorizanţi

sistemul reflectorizant
izolant

pentru calorifere

sistemul reflectorizant
izolant

pentru calorifere

Economiseşti pe Căldură
10% pe an!pănă la

Economiseşti Căldură
!

pe

pănă la pe an10%

Thermo
Radiant
Radiant

1

2

3

pentru toate caloriferele (cm125x80)

se poate refolosi în fiecare an

uşor de montat

Puneţi ThemoRadiant lângă calorifer si
faceţi două tăiături de 4-5 centimetri în
dreptul verigi de susţinere.

Întroduceţi Termoradiant
în spatele caloriferului
împingândul în sus până
când intră verigile între
tâieturi.

Aplicaţi clips-ul în plastic
din dotare deasupra
verigilor pentru a fixa
panoul.

SA.M.E. s.r.l. via ferriera, 68 - 06089 Torgiano (Perugia) Italy
tel. +39 075 5996528 fax +39 075 5976846

www.samesrl.com - info@samesrl.com - skype: samesrl

respectă mediul înconjurător

SARGENTINI MATERIALE DE CONSTRUCŢII

Izolanţi Termoacustici Reflectorizanţi

®


