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Gaisa vadi agresīvā vidē
Tādā īpašā vidē kā, piemēram, peldbaseini, ir ļoti svarīgi saglabāt labās siltumizolācijas un hidrometriskus 

nosacījumus. Līdz ar to, kamēr projekts tiek gatavots, liela uzmanība ir jāpievērš ne tikai sistēmām, 

ventilācijai un gaisa kondicionēšanai, bet arī gaisa sadales sistēmai. Mērķis ir veidot sistēmu, kas var 

nodrošināt ērtu gaisa apstrādi, kā arī garantē ilgu kalpošanas laiku, pat ja vidē ir īpaši nelabvēlīgi apstākļi. 

Šādiem konkrētajiem gadījumiem ir izveidota P3 ductal resistant tehnoloģija.
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P3ductal resistant: pareiza izvēle agresīvai videi
P3ductal resistant tas ir labākais risinājums, P3 speciāli izveidots  sistēmām, kuri ir instalēti 

vietās ar agresīvo atmosfēru. Šīm risinājumam ir šādas īpašības:

• hydrotec panelis savienots ar 13 mm poliestera plēvi

• pvh flanču sistēma

P3ductal izturības garantijas

• izturība pret agresīvām vidēm

• izturība pret koroziju
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P3ductal resistant: piemērošanas jomas

 Piemērošanas jomas
> baseini

> pienotavas

> siera "novecošanās" istabas

> vietas, kas pakļautas sāļumam

Izturīgs pret

> ūdens

> sāls migla

> atšķaidītās skābēs

> tauki

> mazgāšanas līdzeklis

> pelējumi, sēnītes un 

bakterijas
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Ne tikai izturīgi
Tehnoloģija nodrošina ne tikai izturību pret agresīvām vidēm, bet arī  garantē sekojošo:

6 >> vieglums

7 >> gaisa kvalitāti

8 >> zems trokšņa līmenis

9 >> vienkārša uzstādīšana un apkope

1 >> enerģijas taupīšana

2 >> hermētiskums

3 >> eco-ilgtspēja 

4 >> drošība ugunsgrēka gadījumā 

5 >> drošība zemestrīces gadījumā 

Lidzīgi kā citi risinājumi no P3ductal, P3ductal resistant atbilst visstingrākajiem standartiem, ko regulē 

gan nacionālās, gan starptautiskās normas un regulas.
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P3ductal: ideāls risinājums jebkurai videi

1 >> enerģijas taupīšana

>>  augsta siltumizolācija (li=0,022 W/(m°C))

>> samazināti berzes zudumi

>>  lielisks instruments visai sistēmai. Zemāks degvielas patēriņš un mazāks elektrības rēķins.

2 >> hermētiskums

>> ekskluzīva neredzamo flanču sistēma

>> zaudējumu samazināšana

>>  labāka hermētiskuma klase atbilstoši UNI EN 13403 standartam
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P3ductal: ideāls risinājums jebkurai videi

3 >> eco-ilgtspēja

>>  ekskluzīva Hydrotec tehnoloģija

>>  izvairīšanas no siltumnīcas efekta (CFC’s, HCFC’s, HFC’s) un ogļūdeņraža (HC’s) ražošanas ciklā

>>  atbilstība noteikumiem, kas aizliedz izmantot CFC’s un HCFC’s ( spēkā no 01.2003 )

>>  ODP vērtības un GWP vērtības ekvivalents 0, kas nozīmē absolūto cieņu pret vidi

>>  LCA pētījums ( Dzīves cikla novērtējums ) 

>>  PCR definīcija ( Produkta kategorijas noteikumi )

>>  P3 ir pimā kompānija, kurā ieguva vides sertifikātu par produktu EPD ( Apkārtējas vides 

produktu deklarācija ) atbilstoši ISO 14025
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P3ductal: ideāls risinājums jebkurai videi

4 >> drošība ugunsgrēka gadījumā 
>> degamības klase 0-1

>> lieliskie rezultāti telpas stūra testa laikā- ISO 9705

>> drošība saistībā ar dūmu emisiju - klase F1 saskaņā ar standartu AFNOR NF F 16-101

>> zems toksiskums no sadegšanas
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P3ductal: ideāls risinājums jebkurai videi

5 >> drošība zemestrīces gadījumā

>> vieglums un stingrība

>> deformācijas samazināšana

>> augstas vājināšanās vērtības

6 >> vieglums
>> P3ductal svars ir 1.5 kg uz m2 ( atbilstoši metāla konstrukcijai 10 kg uz m2)

7 >> gaisa kvalitāte

>> alumīnija izmantošana gaisa vadu iekšējai virsmai

>> novecošanas problēmu likvidēšana
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P3ductal: ideāls risinājums jebkurai videi

8 >> zems trokšņa līmenis
>> labās akustiskās īpašības, pateicoties sandwitch līdzīgai struktūrai

>> vibrācijas un reverberācijas bloķē izolācijas materiāls

>> augsts komforta līmenis vietās, kur tas ir ierīkots

9 >> vienkārša uzstādīšana un apkope
>> ērti kodētas būvniecības un uzstādīšanas procedūras

>> vieglums darba procesā un izmaiņu veikšanā

>> P3ductal īpašības atbilsts UNI EN 12097 standartam
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Mūsu atsauksmes, Jūsu garantijas

Papildus informācijai apmeklējiet www.clbk.lv vai www.p3italy.lt

Galvenie peldbaseini, kur 
P3ductal resistant ir uzstādīts

Piscina comunale - Monza

Piscina Columbus - Abano Terme (Pd)

Piscina Rari Nantes - Padova

Piscina Olimpionica - Pesaro

Piscina comunale - Tavullia (Pu)

Piscina comunale - Chiavari (Ge)

Centro Sportivo - Pandino (Cr)

Piscina comunale - Iseo (Brescia)

Piscina Hotel Auerhahn - Schluchsee (Germania)

Piscina Hotel Ludinmühle - Freiamt (Germania)

Piscina Hotel Schweizerhof - Berlino (Germania)

Piscina Hotel Atlantic - Bansin (Germania)

Galvenas pienotavas, kur 
P3ductal resistant ir uzstādīts

Gruppo Caseario Gloria - Macomer (Nu)

Stagionatura Grana Padano - Bassano (Vi)

Caseificio Zarpellon - Vicenza (Vi)

Ambrosi - Brescia (Bs)

Parmalat - Parma (Pr)

Caseificio Bustaffa - Mantova (Mn)

Caseificio Pitass - Cipro

Locatelli - Alba (Cn)

Galbani - Pavia (Pv)

Lavorazione Lattebusche - Belluno (Bl)
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P3ductal. Seši ātrumi.
viena sistēma, seši risinājumi...
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CLBK SIA

Noliktavu iela 7, Dreiliņi, Stopiņu novads, Latvija, 
LV-2130, 4.stāvs info@clbk.lv 29224153




