Rakenna tulevaisuutta ajatellen
Schöck Isokorb® XT-Combar

Parasta kahdesta maailmasta
Yhdistettynä yhteen tuotteeseen

Tervetuloa rakentamisen tulevaisuuteen
Kestävyyden ja ilmastonsuojelun aiheet ovat jatkuvasti
tärkeitä, ja niillä on erityisiä haasteita erityisesti raken
nusteollisuudelle. Euroopan unionin uusien rakennusten
energiamääräyksiä tiukennetaan entisestään. Vuodesta
2019 lähtien kaikki julkiset rakennukset on rakennetta
va alhaisemmalle energiatasolle. Vuodesta 2021 tämä
pätee kaikkiin uudisrakennuksiin.
Rakennuksen eristysvaatimukset lisääntyvät näin merkit
tävästi. Tämä tarkoittaa, että kylmäsillat ovat yhä tärke
ämpiä rakennuksen energiatasapainossa.
Schöck Isokorb® XT-Combar edistää ainutlaatuisten materi
aaliominaisuuksien ansiosta rakennusten energiansäästöä,
samalla kun sillä on kestävä vaikutus ilmastonsuojeluun.

Uusi luku kylmäsillan katkaisussa
Tämän mahdollisti lasikuituvahvisteiden älykäs integ
raatio Schöck Isokorb® XT: ssä. Vaativissa koesarjoissa ja
testeissä molempien maailmojen, teräksen ja lasikuidun,
parhaat ominaisuudet yhdistettiin. Schöck Isokorb®:in
alkuperäiset hyvät ominaisuudet on säilytetty väsym
iskestävyyden, muodonmuutoksen ja tärinänkäyttäyty
misen vuoksi.
Erinomaisia lämpöeristysominaisuuksia on lisätty: lasiku
itumateriaalista valmistetut vetotangot tekevät uudesta
Schöck Isokorb® XT-Combarista markkinoiden parhaan
lämmöneristyselementin ja antavat siten signaalin ra
kentamisen tulevaisuudesta.

Schöck Isokorb® yhdistää energiatehokkaan rakentamisen mahdollisimman vapaaseen muotoiluun.
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Energiatehokkuusvaatimukset ja rakennusmarkkinoiden kustannukset kasvavat jatkuvasti. Schöck Isokorb®
XT-Combar, jossa on lasikuituiset vetotangot, vastaa näihin vaatimuksiin ja tarjoaa erinomaisen lämmöneristyksen
ja kustannustehokkuuden lisäksi myös muita positiivisia ominaisuuksia.

Optimaalinen suorituskyky
Suunnittele järjestelmällä, jolla on ylivertainen lämpö
eristys.

Osallistu ilmastonsuojeluun
Jatkuva energiansäästö koko rakennuksen käyttöiän ajan.

Schöck Isokorb® KXT-Combar

Paras lämpöeristys
• Korkein lämmöneristyskyky lasikuidun avulla
Tuoteperheiden yhdistäminen
• Schöck Isokorb® KXT-Combar voidaan helposti
käyttää muiden Isokorb® XT -tuotteiden kanssa
Sertifioitu laatu
• Passivhaus-instituutin komponenttitodistus ja
EPD:n ympäristöseloste
Turvallisuus ensin
• Tyyppihyväksyntä ja paloluokitus
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Lasikuitua teräksen sijaan
Innovatiivinen materiaali asettaa uudet standardit

Lasikuidun käyttö kasvussa
Tulevaisuuteen suuntautuva materiaali koostuu korroo
sionkestävistä, erittäin tiheästi pakatuista lasikuiduista,
jotka on yhdistetty vinyyliesterihartsiin. Kun hartsi on
kovettunut, muotoillaan tangon kierreprofiili ja tehdään
lopullinen pinnoitus. Tuloksena on vahvistusmateriaali,

jolla on ainutlaatuiset staattiset, fysikaaliset ja kestävät
ominaisuudet. Ja monia etuja, kuten suuri vetolujuus ja
kestävyys, erittäin hyvä korroosionkestävyys ja huomat
tavasti alhaisempi omapaino kuin teräksellä.

Jos lämpöä ei johdu pois, ei myöskään häviä mitään
Schöck Isokorb® XT-Combar vakuuttaa ennen kaikkea
sen alhaisella lämmönjohtavuudella. Lämpökuva näyt
tää lasikuitumateriaalin paremmuuden verrattuna teräs
materiaaleihin. Lasikuitun, jonka lämmönjohtavuus on

0,7 W/mK, on lämpöteknisesti erinomainen vaihtoehto
betoniteräkselle (λ = 50-60 W/mK) ja ruostumattomalle
teräkselle (λ = 15-17 W/mK).

Rakenne

Ruostumaton teräs
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Betoniteräs

Combar-lasikuitu

Paras energia on se, mitä ei menetetä: lasikuituvahviste tarjoaa termisesti erinomaisen vaihtoehdon betoni- tai
ruostumattomille teräsvahvisteille ja vähentää lämpösiltoja mahdollisimman pieniksi.

Testatun materiaalin innovatiivinen käyttö
Maanrakennustekniikan alan erikoistuotteissa sekä ta
lonrakennuksen sandwich- ja kaksoiselementtiseinissä
Combar lasikuitumateriaalia on käytetty Schöck-tuotteissa
useita vuosia. Laajojen kokeilujen kautta Combar lasikui
tumateriaali yhdistettiin Schöck Isokorb® XT -eristeosiin.

Näin varmistetaan, että jo vakiintunut Isokorb®-teknologia
ja kaikki sen edut säilytetään. Suorissa vetotangoissa la
sikuidulla on useita etuja. Erinomaisen lämmöneristyk
sen lisäksi tämä materiaali tarjoaa monia muita etuja, ja
siksi se on myös monipuolinen rakennustöissä.

Schöck Combar® -lasikuituvahvikkeita on käytetty menestyksellisesti erityisesti maa- ja vesirakentamisessa vuosikausia.

Innovatiivinen teknologia
• Minimaaliset kylmäsillat lasikuidun vulla
Tutkittu ja todistettu materiaali
• Hyväksynnät ja monivuotinen kokemus takaavat
materiaalin luotettavuuden
Parempi elinkaaren arviointi
• Teräksen korvaaminen lasikuitumateriaalilla johtaa
parempaan, jopa 27 prosenttia parempaan elinkaa
riarviointiin (CO₂-päästöt) tuotteen tuotannossa.
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Kevyempi ja pienikokoisempi
Helpompi käsittely elementtitehtaalla, työmaalla sekä kuljetuksissa

Kevyempi käsitellä elementtitehtaalla
Schöck Isokorb® XT-Combar on jopa 30 % kevyempi lasi
kuituvahvistetun muovin käytön ansiosta ja tämä yksin
kertaistaa käsittelyä. Tehtaan logistiikka tehostuu, kun
työntekijä pystyy yksin asentamaan eristeosan.

Helpompi kuljetus
Schöck Isokorb® XT-Combarin jopa 27 cm lyhyemmät
tangot helpottavat eristeosien kuljetuksia normaalilla
kuljetuskalustolla. Tämän seurauksena kalliita erikois
kuljetuksia voidaan välttää.

Schöck Isokorb® XT-Combar:in käyttö elementtitehtaalla.

Lyhyemmät tangot helpottavat kuljetusta, varastointia ja asennusta.
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Lasikuituvahvistetun muovin käyttö vähentää painoa jopa 30 %. Järeiden eristeosien nosto ja asennus on kevyempää
ja tekee asennuksesta valmiiksi tehtaalla ja paikan päällä entistä helpompaa. Pienempi paino ja kompakti muoto
johtuvat myös huomattavasti lyhyemmistä tangoista. Näin varmistetaan tehokkaampi rakennusprosessi.

Valmiin parveke-elementin valmistus
Elementtitehtaassa valmistettu parveke on helppo asentaa
lyhyempien vetotankojen takia. Lasikuitutankojen avulla
voidaan käyttää ohuempaa betonipeitettä esimerkiksi ve
siurien kohdalla. Kun parvekkeet valmistetaan ylösalaisin,
tämä mahdollistaa sen, että Schöck Isokorb® KXT-Combar
-eristeosat voidaan asentaa alimmaiseksi ja laskea niiden
päälle valmiiksi raudoitettu häkki.

Käyttö paikallavalussa
Lasikuitutankojen paremman korroosionkestävyyden an
siosta betonipeite voi olla ohuempi kuin teräsraudoituk
sella. Parveke- ja välipohjalaattojen varsinainen raudoitus
voidaan valmistaa ensin ja sitten laskea Schöck Isokorb®
KXT-Combar -eristeosa raudoituksen päälle.

Valmiin Schöck Isokorb® KXT-Combar parveke-elementin asennus työmaalla.

Schöck Isokorb® KXT-Combar:in käyttö paikallavalussa.

Helppo käsittely
• Pienempi paino ja pienemmät mitat helpotta
vat asennusta
Logistiikan helpottuminen
• Lyhyemmät vetotangot mahdollistavat suurten
parvekelaattojen kuljettamisen tavallisilla kul
jetusvälineillä
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