Συστήµατα
Επενδύσεων
Κτιρίων
• Αρχιτεκτονικά συστήµατα επενδύσεων κτιρίων.
• Θερµοµονωτικά πάνελ οροφών, πλαγιοκαλύψεων.
• Πάνελ κατασκευής ψυκτικών εγκαταστάσεων,
µονάδων συντήρησης τροφίµων, φαρµακευτικών
εργαστηρίων και θαλάµων ειδικών απαιτήσεων.
• Συστήµατα φυσικού φωτισµού.

Ποιοι είµαστε
Με το νέο όνοµα οµάδας προιόντων Core η εταιρεία ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. συνεχίζει µε επιτυχία την παραγωγή και
διάθεση των γνωστών και ξεχωριστών για την ποιότητα και αξιοπιστία σύνθετων θερµοµονωτικών πετασµάτων (πάνελ)
πολυουρεθάνης ECOPANEL®, για την επένδυση επαγγελµατικών και όχι µόνο κτιρίων.
Βασιζόµενοι στην πολυετή εµπειρία µας στον κατασκευαστικό χώρο τόσο στην ελληνική όσο και στην ευρωπαϊκή
αγορά, στηρίζουµε την προσπάθειά µας σε τρεις βασικές αρχές:
• Στην παραγωγή ανταγωνιστικών αλλά και ποιοτικά εξελιγµένων προϊόντων.
• Στην πλήρη υποστήριξη του τεχνικού κόσµου τόσο στο στάδιο της µελέτης όσο και στο στάδιο της εφαρµογής.
• Στην έγκαιρη και ασφαλή διάθεση των προϊόντων στα έργα.
Τα στοιχεία που διαφοροποιούν την ποιότητα των υλικών και υπηρεσιών που παρέχει η εταιρεία µας είναι:
• Ο νέος και τεχνολογικά πρωτοποριακός µηχανολογικός εξοπλισµός παραγωγής.
• Οι αυστηρές προδιαγραφές πρώτων υλών.
• Η διόγκωση του µονωτικού υλικού µέσω συστηµάτων φιλικών προς το περιβάλλον (CFC Free και HCFC Free). Η
εταιρεία µας είναι η πρώτη η οποία εφάρµοσε την ειδική τεχνολογία χρήσης πεντανίου ως διογκωτικού µέσου στην
Ελλάδα.
• Η σχεδίαση των παραγόµενων προϊόντων σύµφωνα µε τις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς.
• Η παροχή των απαραίτητων τεχνικών βοηθηµάτων στους µελετητές και συµβουλών εφαρµογής στα συνεργεία
εγκατάστασης.
• Η συντονισµένη κατά παραγγελία παραγωγή και διάθεση των προϊόντων στους χώρους των έργων.

H ποικιλία των προϊόντων παραγωγής της εταιρείας µας περιλαµβάνει:
• Θερµοµονωτικά πετάσµατα (πάνελ) οροφών ECOPANEL® τύπου RL
• Θερµοµονωτικά πετάσµατα (πάνελ) πλευρικών όψεων ECOPANEL® τύπου WL, WLC
• Θερµοµονωτικά πετάσµατα (πάνελ) ψυκτικών θαλάµων ECOPANEL® τύπου FL
• Θερµοµονωτικά πετάσµατα (πάνελ) αγροτικών εγκαταστάσεων AGROPANEL τύπου RL
• Ειδικά τεµάχια αρµολόγισης και φινιρίσµατος (κορφιάδες, υδρορροές, νεροσταλάκτες, µετώπες κτλ)
Επιλέον διαθέτουµε πλήρη σειρά των απαραίτητων βοηθητικών υλικών που συµβάλλουν στην άρτια λειτουργικά και
αισθητικά πλήρωση κάθε είδους κτιρίου (αυτοδιάρητοι κοχλίες, σταγανωτικές ταινίες, χτένια, διαφώτιστα στοιχεία,
εξαερισµοί οροφών κ.λπ.).
Το τµήµα των τεχνικών συµβούλων της εταιρείας µας θα είναι πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη
πληροφορία ή δείγµα υλικού που θα ζητηθεί.

- ΕΠΕΝ∆ΥΟΥΜΕ ΣΤΗ ∆ΙΚΗ ΣΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ -

ECOPANEL® RL (οροφής)
ΠΑΧΗ (D)
RL 30mm
RL 40mm
RL 50mm
RL 60mm
RL 80mm
RL 100mm

1 Φαρδύ αυλάκι για την ευκολότερη διακίνηση των τοποθετητών στη στέγη.
2 Μεγάλης ακτίνας διαµόρφωση των ακµών στα ελάσµατα για την αποφυγή δηµιουργίας
ρηγµατώσεων στη βαφή.
3 Αφρώδης ταινία στο θηλυκό µέρος της κατά πλάτος αλληλοεπικάλυψης για επίτευξη
αεροστεγανότητας.
4 Ειδική διαµόρφωση του εσωτερικού τραπεζιού της αλληλοεπικάλυψης για εξασφάλιση
υδατοστεγανότητας σε περιπτώσεις έντονης βροχόπτωσης.
5 Αυλάκι στην κορυφή του τραπεζιού για τη διευκόλυνση της στερέωσης των πάνελ.
6 Πλευρική αλουµινοταινία για αποτροπή διαφυγής των αερίων από τις κυψέλες
πολυουρεθάνης κατά την ωρίµανση του αφρού, µε αποτέλεσµα την καλύτερη
θερµοµονωτική συµπεριφορά του πάνελ στο πέρασµα του χρόνου.
7 Αφρός CFC Free & HCFC Free µη επιβαρυντικός για το περιβάλλον και µη
καταστροφικός για το όζον.

30, 40, 50, 60, 80, 100

Ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά

AGROPANEL RL (οροφής)
ΠΑΧΗ (D)
RL 40mm
RL 50mm
RL 60mm

Ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά
1 Εξωτερικό έλασµα ίδιο µε αυτό των ECOPANEL RL
2 Εσωτερική επιφάνεια πολυεστερικό έλασµα ενισχυµένο µε υαλονήµατα, λευκής απόχρωσης και πάχους 0,60mm
3 Κατάλληλο για εγκαταστάσεις εκτροφής ζώων

Πίνακας τεχνικών χαρακτηριστικών (ECOPANEL RL)
ΤΥΠΟΣ ΠΑΝΕΛ

ΠΑΧΗ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ (mm)
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

ΠΑΧΟΣ ΠΑΝΕΛ
(mm)

ΒΑΡΟΣ ΠΑΝΕΛ
(kg/m2)

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ
ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (m)
2
U (W/m K)

RL 30

0,45

0,40

30

8,32

0,65

RL 40

0,45

0,40

40

8,70

0,50

RL 50

0,45

0,40

50

9,08

0,41

RL 60

0,45

0,40

60

9,46

0,35

RL 80

0,45

0,40

80

10,22

0,26

RL 100

0,45

0,40

100

10,98

0,21

Συντελεστής θερµικής αγωγιµότητας "λ" = 0,02 W/m*K

Ανοχές πάνελ
ΜΗΚΟΣ ΚΟΠΗΣ: 5~10mm (ανάλογα του µήκους του PANEL)
ΠΛΑΤΟΥΣ: 2mm
ΠΑΧΟΥΣ: 2mm (D< 100mm)
2% (D>100mm)

ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ: 6%
YΠΕΡΚΑΛΥΨΗ ΕCOPANEL RL: 50~200mm
TYΠΟΙ ΥΠΕΡΚΑΛΥΨΗΣ: ∆ = ∆εξιό, Α = Αριστερό

16,0

Ποιότητες επιφανειακής επίστρωσης ελασµάτων
reverse side coating

reverse side coating
zinc
coating

Ειδικά τεµάχια

zinc
coating

Ποιοι είµαστε

Τεχνικές προδιαγραφές
ΕΛΑΣΜΑΤΑ (ECOPANEL - εξωτερικό
AGROPANEL RL)
®

ΤΥΠΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΛΑΣΜΑΤΟΣ: Χάλυβας
DX51D / S220GD ~ S320GD (EN 10346)
polyvinylidenfluoride (PVDF)

polyester
SP

primer

primer

zinc coating
steel substrate

zinc coating
steel substrate

Polyester (SP)
> Αντιδιαβρωτική προστασία
> Κατάλληλο για χώρους µε
φυσιολογικό-ήπιο
περιβάλλον (µη ρυπογόνο)
> Συνολικό πάχος επίστρωσης
25µm

Polyvinylidene-Fluoride
(PVDF)
> Αυξηµένη αντιδιαβρωτική
προστασία
> Αυξηµένη προστασία
ακτινοβολίας «UV»
> Συνολικό πάχος επίστρωσης
25µm ~ 50µm

reverse side coating

reverse side coating
zinc
coating

special
coating

PVC
Food-Safe

ΜΕΤΩΠΗ

ΚΑΠΕΛΟ Ο/Π

ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΟΡΦΙΑΣ "Λ"

ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ:
• Πολυεστερική βαφή (Polyester - SP)
συνολικού πάχους 25µm (EN 10169)
• PVC Food-Safe (υγειονοµικού τύπου εσωτερικών χώρων)
ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ:
PVDF / Special Coatings (κατά παραγγελία)

ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΪΝΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ AGROPANEL RL:
Πολυεστερικό φύλλο ενισχυµένο µε
υαλονήµατα, λευκής απόχρωσης και πάχους
0,60mm

Στερεωτικά υλικά - ∆ιαφώτιστα πάνελ - Υλικά πλήρωσης - Στεγανωτικά

ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ (PUR) /
ΠΟΛΥΙΣΟΚΥΑΝΟΥΡΙΑΣ (PIR)
ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΦΡΟΥ:

∆ΙΟΓΚΩΣΗ ΑΦΡΟΥ: Μέσω µη επιβαρυντικών
συστατικών (πεντάνιο) για το περιβάλλον
(CFC Free & HCFC Free)

ΝΕΡΟΣΤΑΛΛΑΚΤΗΣ

ΚΑΤΩ ΦΑΣΑ Υ/Σ

ΑΝΩ ΦΑΣΑ Υ/Σ

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΦΑΣΑ Υ/Σ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

zinc coating
steel substrate

Special Coatings

PVC Food-Safe

> Ειδικές επιστρώσεις κατά
παραγγελία
> Αυξηµένη αντιδιαβρωτική
προστασία
> Αυξηµένη προστασία
ακτινοβολίας «UV»
> Συνολικό πάχος επίστρωσης
35µm ~ 60µm

> Ειδική επίστρωση για χώρους,
ελεγχόµενης ατµόσφαιρας,
επεξεργασίας και
αποθήκευσης τροφίµων,
εργαστήρια (φαρµακευτικά µικροβιολογικά κ.α.)
> Μη τοξική αντιβακτηριακή
επίστρωση
> Για χρήση µόνο σε
εσωτερικούς χώρους (χωρίς
ηλιακή ακτινοβολία)
> Συνολικό πάχος επίστρωσης
110µm ~ 120µm

Πολυεστερικά πάνελ φωτισµού

Προφίλ πλήρωσης - Αφρώδη ταινίες

Βασιζόµενοι στην πολυετή εµπειρία µας στον κατασκευαστικό χώρο τόσο στην ελληνική όσο και στην ευρωπαϊκή
αγορά, στηρίζουµε την προσπάθειά µας σε τρεις βασικές αρχές:
• Στην παραγωγή ανταγωνιστικών αλλά και ποιοτικά εξελιγµένων προϊόντων.
• Στην πλήρη υποστήριξη του τεχνικού κόσµου τόσο στο στάδιο της µελέτης όσο και στο στάδιο της εφαρµογής.
• Στην έγκαιρη και ασφαλή διάθεση των προϊόντων στα έργα.
Τα στοιχεία που διαφοροποιούν την ποιότητα των υλικών και υπηρεσιών που παρέχει η εταιρεία µας είναι:
• Ο νέος και τεχνολογικά πρωτοποριακός µηχανολογικός εξοπλισµός παραγωγής.
• Οι αυστηρές προδιαγραφές πρώτων υλών.
• Η διόγκωση του µονωτικού υλικού µέσω συστηµάτων φιλικών προς το περιβάλλον (CFC Free και HCFC Free). Η
εταιρεία µας είναι η πρώτη η οποία εφάρµοσε την ειδική τεχνολογία χρήσης πεντανίου ως διογκωτικού µέσου στην
Ελλάδα.
• Η σχεδίαση των παραγόµενων προϊόντων σύµφωνα µε τις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς.
• Η παροχή των απαραίτητων τεχνικών βοηθηµάτων στους µελετητές και συµβουλών εφαρµογής στα συνεργεία
εγκατάστασης.
• Η συντονισµένη κατά παραγγελία παραγωγή και διάθεση των προϊόντων στους χώρους των έργων.

H ποικιλία των προϊόντων παραγωγής της εταιρείας µας περιλαµβάνει:
• Θερµοµονωτικά πετάσµατα (πάνελ) οροφών ECOPANEL® τύπου RL
• Θερµοµονωτικά πετάσµατα (πάνελ) πλευρικών όψεων ECOPANEL® τύπου WL, WLC
• Θερµοµονωτικά πετάσµατα (πάνελ) ψυκτικών θαλάµων ECOPANEL® τύπου FL
• Θερµοµονωτικά πετάσµατα (πάνελ) αγροτικών εγκαταστάσεων AGROPANEL τύπου RL
• Ειδικά τεµάχια αρµολόγισης και φινιρίσµατος (κορφιάδες, υδρορροές, νεροσταλάκτες, µετώπες κτλ)
Επιλέον διαθέτουµε πλήρη σειρά των απαραίτητων βοηθητικών υλικών που συµβάλλουν στην άρτια λειτουργικά και
αισθητικά πλήρωση κάθε είδους κτιρίου (αυτοδιάρητοι κοχλίες, σταγανωτικές ταινίες, χτένια, διαφώτιστα στοιχεία,
εξαερισµοί οροφών κ.λπ.).

Στερεωτικά υλικά

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛ ECOPANEL®:

Το τµήµα των τεχνικών συµβούλων της εταιρείας µας θα είναι πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη
πληροφορία ή δείγµα υλικού που θα ζητηθεί.

Παράγεται σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό
Πρότυπο ΕΝ 14509:2013 και φέρει
σήµανση CE

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΑΦΡΟΥ: 40 ± 2 Kgr/m3
ΤΥΠΟΣ ΑΦΡΟΥ: PUR & PIR
ΚΛΑΣΗ ΑΚΑΥΣΤΟΤΗΤΑΣ: B-s2/s3,d0
EN 13501-1
ΠΥΡΑΝΤΟΧΗ: REI-30 / EI-30 - EN 13501-2
(για πάχη ≥ 80mm)

Συστήµατα
Επενδύσεων
Κτιρίων
• Αρχιτεκτονικά συστήµατα επενδύσεων κτιρίων.
• Θερµοµονωτικά πάνελ οροφών, πλαγιοκαλύψεων.
• Πάνελ κατασκευής ψυκτικών εγκαταστάσεων,
µονάδων συντήρησης τροφίµων, φαρµακευτικών
εργαστηρίων και θαλάµων ειδικών απαιτήσεων.
• Συστήµατα φυσικού φωτισµού.

primer

primer
special coating
steel substrate

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΜΕΤΩΠΗ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΛΑΣΜΑΤΟΣ:
Επιψευδαργύρωση εν θερµώ Ζ100
(100gr/m2) ~ Ζ275 (275gr/m2) (EN 10346)

Άοσµος, χηµικά ουδέτερος, δεν αναπτύσσει
µούχλα, ανεπηρέαστος από την υγρασία, µη
υγροσκοπικός

Special
coating

∆ΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΣ

Με το νέο όνοµα οµάδας προιόντων Core η εταιρεία ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. συνεχίζει µε επιτυχία την παραγωγή και
διάθεση των γνωστών και ξεχωριστών για την ποιότητα και αξιοπιστία σύνθετων θερµοµονωτικών πετασµάτων (πάνελ)
πολυουρεθάνης ECOPANEL®, για την επένδυση επαγγελµατικών και όχι µόνο κτιρίων.

Χρωµατολόγιο (RAL)
1015

6011

1023

7011

2009

7042

3003

9002

3009

9006

3020

9007

5010

9010

6005
Οι αποχρώσεις RAL αφορούν τα ελάσµατα µε επίστρωση Polyester (SP) και
υπάρχουν σε παρακαταθήκη.
Για τα ελάσµατα µε διαφορετικές επιστρώσεις και διαφορετικές αποχρώσεις
παρακαλούµε να συµβουλευτείτε το τεχνικό τµήµα της εταιρείας µας.

ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε.
Οδός Αγ. Ιωάννου, Aγ. Ιωάννης, 19300 Ασπρόπυργος, Αθήνα
Τ. 210 55 15 000 | F. 210 55 15 015
elastron@elastron.gr | www.elastron.gr
Όλα τα στοιχεία τα οποία αναφέρονται στην παρούσα έκδοση είναι αληθή και ακριβή.
Η ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. διατηρεί το δικαίωµα να επιφέρει αλλαγές στην σχεδίαση, στα υλικά, στα τεχνικά χαρακτηριστικά και στις προδιαγραφές, των προιόντων,
µε στόχο την βελτίωση αυτών, όποτε το θεωρεί απαραίτητα, χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση, όπως και να καταργήσει ορισµένα απο αυτά.

- ΕΠΕΝ∆ΥΟΥΜΕ ΣΤΗ ∆ΙΚΗ ΣΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ -

Ποιότητες επιφανειακής επίστρωσης ελασµάτων
reverse side coating

reverse side coating
zinc
coating

Ειδικά τεµάχια

zinc
coating

Ποιοι είµαστε

Τεχνικές προδιαγραφές
ΕΛΑΣΜΑΤΑ (ECOPANEL - εξωτερικό
AGROPANEL RL)
®

ΤΥΠΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΛΑΣΜΑΤΟΣ: Χάλυβας
DX51D / S220GD ~ S320GD (EN 10346)
polyvinylidenfluoride (PVDF)

polyester
SP

primer

primer

zinc coating
steel substrate

zinc coating
steel substrate

Polyester (SP)
> Αντιδιαβρωτική προστασία
> Κατάλληλο για χώρους µε
φυσιολογικό-ήπιο
περιβάλλον (µη ρυπογόνο)
> Συνολικό πάχος επίστρωσης
25µm

Polyvinylidene-Fluoride
(PVDF)
> Αυξηµένη αντιδιαβρωτική
προστασία
> Αυξηµένη προστασία
ακτινοβολίας «UV»
> Συνολικό πάχος επίστρωσης
25µm ~ 50µm

reverse side coating

reverse side coating
zinc
coating

special
coating

PVC
Food-Safe

ΜΕΤΩΠΗ

ΚΑΠΕΛΟ Ο/Π

ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΟΡΦΙΑΣ "Λ"

ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ:
• Πολυεστερική βαφή (Polyester - SP)
συνολικού πάχους 25µm (EN 10169)
• PVC Food-Safe (υγειονοµικού τύπου εσωτερικών χώρων)
ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ:
PVDF / Special Coatings (κατά παραγγελία)

ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΪΝΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ AGROPANEL RL:
Πολυεστερικό φύλλο ενισχυµένο µε
υαλονήµατα, λευκής απόχρωσης και πάχους
0,60mm

Στερεωτικά υλικά - ∆ιαφώτιστα πάνελ - Υλικά πλήρωσης - Στεγανωτικά

ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ (PUR) /
ΠΟΛΥΙΣΟΚΥΑΝΟΥΡΙΑΣ (PIR)
ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΦΡΟΥ:

∆ΙΟΓΚΩΣΗ ΑΦΡΟΥ: Μέσω µη επιβαρυντικών
συστατικών (πεντάνιο) για το περιβάλλον
(CFC Free & HCFC Free)

ΝΕΡΟΣΤΑΛΛΑΚΤΗΣ

ΚΑΤΩ ΦΑΣΑ Υ/Σ

ΑΝΩ ΦΑΣΑ Υ/Σ

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΦΑΣΑ Υ/Σ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Πολυεστερικά πάνελ φωτισµού

zinc coating
steel substrate

Special Coatings

PVC Food-Safe

> Ειδικές επιστρώσεις κατά
παραγγελία
> Αυξηµένη αντιδιαβρωτική
προστασία
> Αυξηµένη προστασία
ακτινοβολίας «UV»
> Συνολικό πάχος επίστρωσης
35µm ~ 60µm

> Ειδική επίστρωση για χώρους,
ελεγχόµενης ατµόσφαιρας,
επεξεργασίας και
αποθήκευσης τροφίµων,
εργαστήρια (φαρµακευτικά µικροβιολογικά κ.α.)
> Μη τοξική αντιβακτηριακή
επίστρωση
> Για χρήση µόνο σε
εσωτερικούς χώρους (χωρίς
ηλιακή ακτινοβολία)
> Συνολικό πάχος επίστρωσης
110µm ~ 120µm

Προφίλ πλήρωσης - Αφρώδη ταινίες

Βασιζόµενοι στην πολυετή εµπειρία µας στον κατασκευαστικό χώρο τόσο στην ελληνική όσο και στην ευρωπαϊκή
αγορά, στηρίζουµε την προσπάθειά µας σε τρεις βασικές αρχές:
• Στην παραγωγή ανταγωνιστικών αλλά και ποιοτικά εξελιγµένων προϊόντων.
• Στην πλήρη υποστήριξη του τεχνικού κόσµου τόσο στο στάδιο της µελέτης όσο και στο στάδιο της εφαρµογής.
• Στην έγκαιρη και ασφαλή διάθεση των προϊόντων στα έργα.
Τα στοιχεία που διαφοροποιούν την ποιότητα των υλικών και υπηρεσιών που παρέχει η εταιρεία µας είναι:
• Ο νέος και τεχνολογικά πρωτοποριακός µηχανολογικός εξοπλισµός παραγωγής.
• Οι αυστηρές προδιαγραφές πρώτων υλών.
• Η διόγκωση του µονωτικού υλικού µέσω συστηµάτων φιλικών προς το περιβάλλον (CFC Free και HCFC Free). Η
εταιρεία µας είναι η πρώτη η οποία εφάρµοσε την ειδική τεχνολογία χρήσης πεντανίου ως διογκωτικού µέσου στην
Ελλάδα.
• Η σχεδίαση των παραγόµενων προϊόντων σύµφωνα µε τις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς.
• Η παροχή των απαραίτητων τεχνικών βοηθηµάτων στους µελετητές και συµβουλών εφαρµογής στα συνεργεία
εγκατάστασης.
• Η συντονισµένη κατά παραγγελία παραγωγή και διάθεση των προϊόντων στους χώρους των έργων.

H ποικιλία των προϊόντων παραγωγής της εταιρείας µας περιλαµβάνει:
• Θερµοµονωτικά πετάσµατα (πάνελ) οροφών ECOPANEL® τύπου RL
• Θερµοµονωτικά πετάσµατα (πάνελ) πλευρικών όψεων ECOPANEL® τύπου WL, WLC
• Θερµοµονωτικά πετάσµατα (πάνελ) ψυκτικών θαλάµων ECOPANEL® τύπου FL
• Θερµοµονωτικά πετάσµατα (πάνελ) αγροτικών εγκαταστάσεων AGROPANEL τύπου RL
• Ειδικά τεµάχια αρµολόγισης και φινιρίσµατος (κορφιάδες, υδρορροές, νεροσταλάκτες, µετώπες κτλ)
Επιλέον διαθέτουµε πλήρη σειρά των απαραίτητων βοηθητικών υλικών που συµβάλλουν στην άρτια λειτουργικά και
αισθητικά πλήρωση κάθε είδους κτιρίου (αυτοδιάρητοι κοχλίες, σταγανωτικές ταινίες, χτένια, διαφώτιστα στοιχεία,
εξαερισµοί οροφών κ.λπ.).

Στερεωτικά υλικά

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛ ECOPANEL®:

Το τµήµα των τεχνικών συµβούλων της εταιρείας µας θα είναι πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη
πληροφορία ή δείγµα υλικού που θα ζητηθεί.

Παράγεται σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό
Πρότυπο ΕΝ 14509:2013 και φέρει
σήµανση CE

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΑΦΡΟΥ: 40 ± 2 Kgr/m3
ΤΥΠΟΣ ΑΦΡΟΥ: PUR & PIR
ΚΛΑΣΗ ΑΚΑΥΣΤΟΤΗΤΑΣ: B-s2/s3,d0
EN 13501-1
ΠΥΡΑΝΤΟΧΗ: REI-30 / EI-30 - EN 13501-2
(για πάχη ≥ 80mm)

Συστήµατα
Επενδύσεων
Κτιρίων
• Αρχιτεκτονικά συστήµατα επενδύσεων κτιρίων.
• Θερµοµονωτικά πάνελ οροφών, πλαγιοκαλύψεων.
• Πάνελ κατασκευής ψυκτικών εγκαταστάσεων,
µονάδων συντήρησης τροφίµων, φαρµακευτικών
εργαστηρίων και θαλάµων ειδικών απαιτήσεων.
• Συστήµατα φυσικού φωτισµού.

1000

primer

primer
special coating
steel substrate

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΜΕΤΩΠΗ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΛΑΣΜΑΤΟΣ:
Επιψευδαργύρωση εν θερµώ Ζ100
(100gr/m2) ~ Ζ275 (275gr/m2) (EN 10346)

Άοσµος, χηµικά ουδέτερος, δεν αναπτύσσει
µούχλα, ανεπηρέαστος από την υγρασία, µη
υγροσκοπικός

Special
coating

∆ΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΣ

Με το νέο όνοµα οµάδας προιόντων Core η εταιρεία ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. συνεχίζει µε επιτυχία την παραγωγή και
διάθεση των γνωστών και ξεχωριστών για την ποιότητα και αξιοπιστία σύνθετων θερµοµονωτικών πετασµάτων (πάνελ)
πολυουρεθάνης ECOPANEL®, για την επένδυση επαγγελµατικών και όχι µόνο κτιρίων.
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Οι αποχρώσεις RAL αφορούν τα ελάσµατα µε επίστρωση Polyester (SP) και
υπάρχουν σε παρακαταθήκη.
Για τα ελάσµατα µε διαφορετικές επιστρώσεις και διαφορετικές αποχρώσεις
παρακαλούµε να συµβουλευτείτε το τεχνικό τµήµα της εταιρείας µας.

ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε.
Οδός Αγ. Ιωάννου, Aγ. Ιωάννης, 19300 Ασπρόπυργος, Αθήνα
Τ. 210 55 15 000 | F. 210 55 15 015
elastron@elastron.gr | www.elastron.gr
Όλα τα στοιχεία τα οποία αναφέρονται στην παρούσα έκδοση είναι αληθή και ακριβή.
Η ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. διατηρεί το δικαίωµα να επιφέρει αλλαγές στην σχεδίαση, στα υλικά, στα τεχνικά χαρακτηριστικά και στις προδιαγραφές, των προιόντων,
µε στόχο την βελτίωση αυτών, όποτε το θεωρεί απαραίτητα, χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση, όπως και να καταργήσει ορισµένα απο αυτά.

- ΕΠΕΝ∆ΥΟΥΜΕ ΣΤΗ ∆ΙΚΗ ΣΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ -

