
Ο διογκωμένος φελλός CLM CORK αποτελεί ένα 
100% φυσικό οργανικό προϊόν. Είναι πλήρως 
ανακυκλώσιμο και βιοδιασπώμενο. 
Χρησιμοποιείται ευρέως ως μονωτικό υλικό σε μορφή 
πλάκας ή ρολού, ενώ είναι κατάλληλο για ηχομόνωση 
και θερμομόνωση όπως και ιδανικό για την κατασκευή  
αντικραδασμικών πλωτών δαπέδων.
Κύρια Χαρακτηριστικά

• Εξαιρετική θερμομονωτική ικανότητα,
• Εξαιρετική ηχοαπορροφητική ικανότητα,
• Άριστα αντιδονητικά χαρακτηριστικά,
• Ελαστικότητα,
• Διαπνέον υλικό (διαπερατό από υδρατμούς),
• Υψηλή μηχανική αντοχή (χωρίς να αλλάζουν οι

ιδιότητές του),
• Συγκόλληση με ατμό χωρίς πρόσθετα,

αξιοποιώντας τις ρητίνες του ξύλου,
• Από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας & με αρνητικό

αποτύπωμα άνθρακα,
• Φυσικό οργανικό υλικό πλήρως ανακυκλώσιμο,
• Συμβάλλει στην βιωσιμότητα του πλανήτη.
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CLM CORK
ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Ασφάλεια
Είναι ασφαλές και δεν αποδεσμεύει τοξικές 
πτητικές οργανικές ενώσεις στο περιβάλλον "VOC 
emissions", κυανιούχες ενώσεις και χλωρικά ιόντα. 

Ενδεικτικές Χρήσεις
 Αντικραδασμικά πλωτά δάπεδα
 Εξωτερικές θερμοπροσόψεις
 Θερμομόνωση στεγών
 Θερμομόνωση τοιχοποιίας από τούβλο και

ξηράς δόμησης
 Ηχομόνωση και θερμομόνωση δαπέδων
 Ηχομόνωση οροφής και τοιχοποιίας

Βιολογικό θερμομονωτικό και ηχοαπορροφητικό υλικό 
από φυσικό φελλό.
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Σύνθεση: 100% φυσικός φελλός

Επεξεργασία: Συλλογή, τριμάρισμα και συγκόλληση μέσω πίεσης και θερμοκρασίας 

Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λ: 0,036 - 0.040 W/m.K

Πυκνότητα: 105-125 kg/m³

Συντελεστής αντίστασης στην διάχυση 
υδρατμών:

µ = 7 - 14

Αντοχή στον εφελκυσμό: 1.4-2.0 kgf/cm2

Αντοχή στην συμπίεση (10%): ≥ 100 Kpa

Διαπερατότητα σε υδρατμό: 386 ng/Pa.sm² 

Εύρος θερμοκρασίας λειτουργείας: - 180ºc to +140ºc

Κλάση πυραντίστασης (ETICS System): > B (s1, d0)

Συντελεστής θερμικής αντίστασης R: 3.6 per inch

Αντοχή στη συμπίεση: 15 psi

Διαπερατότητα στην υγρασία: 2.2 perms at 40mm

Κατηγοριοποίηση εκπομπών 
(French Regulation - ISO16000 (2006)):

Α+

Πάχος υλικού: 10mm έως 300mm

Διαστάσεις πλάκας: 1000 x 500mm / 900 x 500mm 




