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Hővezetési tényező: λd = 0,029 W/mK
Nyomószilárdság: 100 kPa
Értéknövelő beruházás
Maximális védelem a környezeti hatásokkal szemben
Innovatív műszaki tartalom
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BACHL Extrapor Relax
Amikor a kevesebb valóban több

A grafitszürke BACHL Extrapor RELAX homlokzati hőszigetelő lap kiváló tulajdonságai révén 
forradalmasítja a hőszigetelő anyag piacot. A grafitadaléknak és szerkezetének köszön-
hetően a hagyományos polisztirol és kőzetgyapot rendszerekhez képest jobban szigetel.

25%-kal hatékonyabb hőszigetelés, így negyedével vékonyabb 
is elegendő vagy azonos vastagságnál 25%-kal kedvezőbb hő- 
szigetelő hatás.

Új építésnél és felújításnál is alkalmazható

Kiváló hőszigetelés már vékony rétegben is

A hagyományos polisztirol és kőzetgyapot hőszigetelő rendszerekkel összeha-
sonlítva a grafitadalékkal dúsított BACHL Extrapor RELAX  vékonyabb elemek 
alkalmazásával is kitűnő hőszigetelési eredményeket ér el (λd=0,029 W/mk).

Bemetszett felület a környezeti 
hatások kivédésére

A külső oldalon elhelyezett feszültségmentesítő rések megakadályozzák a 
szigetelőlemezben az erős napsütés vagy a hirtelen lehűlés hatására létrejövő 
feszültségek kialakulását a kivitelezés során.

Gazdaságosabb kivitelezés

A vékonyabb lapok miatt rövidebb dűbelek is elegendőek a rögzítéshez. 
Az egyedi felületképzésnek köszönhetően nincs feszültség, nincs deformáció. 
Tökéletesen sík homlokzat hozható létre. A nagyobb tapadást biztosító, csiszol-
ható felület segítségével a speciális BACHL Extrapor Relax lemezek tartósabb 
hőszigetelő rendszert biztosítanak. 



Környezetbarát

Egészségre ártalmas anyagokat nem tartalmaz.
Páraáteresztő.

Helytakarékos megoldás

Nagyobb hasznos alapterület érhető el. Például egy 150 m2-es épület 
esetén a hagyományos szigetelésekhez képest 5 cm-rel vékonyabb 
Extrapor Relax homlokzati lapok azonos hőszigetelési teljesítmény 
mellett 3 m2-rel növelhetik otthonát.

Amikor minden centiméter számít

Bár az építési szabályozás településenként eltérő, sok olyan élethely-
zettel találkozunk, ahol a szigetelés vastagsága kötött, egy adott 
értéknél nem lehet nagyobb. 

Utcafront

Utcára néző ház esetében egy keskeny járda vagy egy közmű közel-
sége is korlátozhatja a beépíthető szigetelés vastagságát.

Telekhatár

A szomszéd telkére sem nyúlhat át telekhatáron álló házunk korlát- 
lanul. A túl vastag szigetelés akadályozhatná a mellettünk lakókat 
például a saját ingatlanukra történő behajtásban.

Műemlék épületek

Azért hogy a műemlék épületek megőrizzék arányaikat, jellegüket, 
az előírások meghatározzák a szigetelés maximális vastagságát.
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Értékesítési és műszaki szaktanácsadók:

Baranya, Somogy, Tolna, Zala megyék:
+36 30 956 8684

Budapest és Pest megye:
+36 30 300 7049

Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék: 
+36 30 956 8683

Heves, Nógrád, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Jász-Nagykun-Szolnok megyék:
+36 30 535 3396

Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas, Veszprém és Fejér megyék:
+36 30 956 9916

Projekt munkák: 
+36 30 598 0835

Alkalmazástechnika:
+36 30 535 3395

Elérhetőségek:

BACHL Hőszigetelőanyag-gyártó Kft.

Székhely, PIR és EPS gyártás:
H-5091 Tószeg, Parkoló tér 21.
Tel.: (+36 56) 586-500  |  Fax: (+36 56) 586-498  |  E-mail: bachl@bachl.hu 

Központ és EPS gyártás:
H-8184 Balatonfűzfő, Almádi út 3. 
Tel.: (+36 88) 596-200  |  Fax: (+36 88) 451-704

EPS gyártás:
H-4080 Hajdúnánás, Polgári út, Pf. 177.
Tel.: (+36 52) 570-691  |  Fax: (+36 52) 570-692


