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Materiale de construcþii

Cheltuieli reduse pentru o
termoizolare durabilã ºi eficientã

Încãlzirea locuinþei iarna este de
multe ori mai costisitoare decât ar
trebui. Acelaºi lucru se întâmplã ºi
vara, când costul energiei electri-
ce creºte dacã aparatul de aer
condiþionat funcþioneazã prea
mult timp.

Motivul pentru care plãteºti mai
mult este reprezentat, de multe
ori, de pierderile de cãldurã. Acest
lucru se întâmplã când locuinþele
nu sunt bine izolate ºi sunt nece-
sare resurse suplimentare pentru
a menþine constantã temperatura
la care ne simþim confortabil.

Cu siguranþã, fiecãruia dintre noi
i s-a întâmplat sã simtã în timpul iernii cã anumiþi pereþi sunt mai
reci, cã în zona ferestrelor sau a uºilor aerul este, la rândul sãu, la o
temperaturã mai scãzutã ºi chiar sã aibã acea senzaþie de curent în
camerã. Acestea sunt semne clare cã este necesarã luarea unor
mãsuri pentru a stopa pierderea cãldurii.

Indiferent de nevoi, preþul este mereu
un factor demn de luat în considerare

Un aspect important urmãrit de la începutul dezvoltãrii progra-
mului este preþul. Alegând termosistemul potrivit, cheltuielile
cu încãlzirea scad cu pânã la 20%. Diferenþa în ceea ce priveºte
calitatea termosistemelor este datã de o gamã largã de culori ºi
protecþia îndelungatã a suprafeþei, integratã în produsele de fi-
nisaj.

Termosistemul include toate materialele necesare realizãrii unui
sistem de izolaþie exterioarã: materiale pentru lipire, plãci termoizo-
lante, materiale pentru fixare, ºpãcluire, armare, amorsare ºi finisare.
Dacã unul din aceste elemente nu este ales corect, întreaga lucra-
re poate fi compromisã. Pentru ca izolaþia sã îºi îndeplineascã rolul

principal, eficienþa energeticã, dar fãrã a ignora aspectul estetic, re-
alizarea mixului de produse necesitã cunoºtinþe de specialitate.
Cea mai simplã ºi sigurã soluþie este adoptarea unei variante "la
cheie" din programul structurat de termosisteme.

Polistirenul, piesa "cheie" a oricãrui termosistem

Polistirenul expandat este folosit la izolarea faþadelor, a spaþiilor fãrã
încãrcare sau a spaþiilor libere cum ar fi terasele, dar ºi în interiorul
clãdirilor, fiind permeabil la vaporii de apã. Pentru o izolare optimã,
AdePlast pune la dispoziþie polistirenul expandat EPS 100 ºi EPS 80
(n.r. ignifugate) care asigurã raportul optim dintre izolarea termicã,
izolarea fonicã, economie ºi eficienþa termosistemului. Pentru o
singuranþã sporitã, o soluþie este polistirenul grafitat, confecþionat
din materie primã ignifugatã.

Polistirenul extrudat (XPS) este mai dens, are o rezistenþã mecanicã
ridicatã ºi susþine mai bine greutatea. Este recomandat pentru izo-
larea pardoselilor, teraselor, fundaþiilor. Un alt aspect important
este preþul. Prin alegerea termosistemului potrivit, cheltuielile cu
termoizolarea clãdirii scad, protecþia suprafeþei fiind garantatã de
tehnologia Porus X.

Noi perspective pentru piaþa de profil, în 2020

"Preluarea de cãtre Sika în mod normal va deschide noi perspecti-
ve, vorbim la nivel teoretic, pentru cã Legea Concurenþei ne
împiedicã sã anticipãm o aprobare a autorizãrii. Alegerea grupu-
lui Sika a fost fãcutã ca dorinþã expresã a domnului Bãrbuþ (n.r.
fondatorul Adeplast) tocmai datoritã reputaþiei pe care o are Sika
în industrie", ne-a declarat CEO-ul AdePlast, Daniel Stãncescu.

La data anunþului tranzacþiei, Ivo Schädler, Manager Regional Sika
EMEA, a spus cã Adeplast va consolida semnificativ prezenþa pe o
piaþã aflatã în plinã expansiune: "Îmbunãtãþirea accesului la canalul
de distribuþie va oferi oportunitãþi interesante de cross-selling, va
creºte penetrarea noastrã pe piaþã ºi va permite dezvoltarea
continuã a ambelor societãþi".


