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η εξέλιξη της θερμομόνωσης

Monopoly Graphite®
Επαναπροσδιορίζοντας
την έννοια της θερμομόνωσης
Η κλασική διογκωμένη πολυστερίνη έχει μία πετυχημένη
παρουσία πενήντα και πλέον χρόνων στις διεθνείς αγορές και
περίπου σαράντα χρόνων στην Ελλάδα. Σε ολόκληρη αυτήν τη
διαδρομή στάθηκε συνώνυμο της διασφάλισης αποτελεσματικών
λύσεων και υψηλής θερμομονωτικής απόδοσης, όπως αυτή
αποτυπώνεται στον συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ,
που κυμαίνεται από 0,039 W/mK για το Monopoly® EPS 50
έως μόλις 0,033 W/mK για το Monopoly® EPS 200.
Η εποχή μας, όμως, είναι μία εποχή αυξημένων απαιτήσεων
και προσδοκιών, όπως αυτές αντικατοπτρίζονται στις
αυστηρές απαιτήσεις που θέτουν οι νέοι κανονισμοί και τα νέα
πρότυπα στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και οι οποίες
αποτυπώνονται σε ιδιαίτερα χαμηλά όρια για τον αποδεκτό
συντελεστή θερμοπερατότητας. Η επίτευξη των στόχων
αυτών προϋποθέτει τη χρήση θερμομονωτικών υλικών
ιδιαίτερα υψηλής απόδοσης.
Και εδώ είναι πού έρχεται να δώσει τη λύση το καινοτομικό
θερμομονωτικό υλικό, με βάση τη διογκωμένη πολυστερίνη,
που λέγεται Monopoly Graphite®, το οποίο επιτυγχάνει έναν
συντελεστή θερμοπερατότητας λ 0,030 W/mK!

Πώς λειτουργεί
Το Monopoly Graphite® αποτελεί την μετεξέλιξη της κλασικής
διογκωμένης πολυστερίνης. Η εντυπωσιακή βελτίωση της
θερμομονωτικής του απόδοσης οφείλεται στην προσθήκη
γραφίτη. Όπως είναι γνωστό, η μετάδοση θερμότητας
γίνεται με τρεις τρόπους: την αγωγή, τη συναγωγή
και την ακτινοβολία. Σε ένα θερμομονωτικό υλικό στόχος
είναι η μείωση της μεταδιδόμενης θερμότητας στο ελάχιστο.
Ο ακίνητος αέρας, που περιέχεται στις κυψελίδες της
διόγκωμένης πολυστερίνης, ελαχιστοποιεί την αγωγή και
τη συναγωγή. Ο γραφίτης που προστίθεται, μειώνει δραματικά
τη μετάδοση θερμότητας με ακτινοβολία, καθιστώντας
το Monopoly Graphite®, το απόλυτο θερμομονωτικό υλικό.
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Εφαρμογές του Monopoly Graphite®
Τι επιτυγχάνεται, όμως, με τη χρήση του Monopoly Graphite®;
Ας αναλογιστούμε τον κλασικό τρόπο θερμομόνωσης
των τοίχων στην Ελλάδα, τη διπλή τοιχοποιία. Για να επιτευχθεί
ο συντελεστής θερμοπερατότητας Umax= 0,5 W/m2Κ, πρέπει
στο διάκενο ανάμεσα στις δύο τοιχοποιίες να τοποθετηθούν
5 cm ενός καλού θερμομονωτικού υλικού, όπως το
Monopoly® EPS 80, όπως φαίνεται στον πίνακα 1. Αν, όμως,
αντί του Monopoly® EPS 80 τοποθετηθούν 5 cm Monopoly
Graphite® EPS 80, τότε ο συντελεστής θερμοπερατότητας,
για ίδιο πάχος υλικού, βελτιώνεται κατά 10%.
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Μονή τοιχοποιία με εξωτερική
θερμομόνωση Monopoly® EPS 80 ETICS
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Αν τώρα εξετάσουμε την εφαρμογή της λύσης του συστήματος
εξωτερικής θερμομόνωσης, τότε θα συγκρίνουμε το ειδικά
πιστοποιημένο για την περίπτωση Monopoly® EPS 80 ΕΤΙCS,
με το Monopoly Graphite® EPS 80 ΕΤΙCS, όπως φαίνεται στον
πίνακα 2. Στην περίπτωση αυτή είναι απαραίτητη η χρήση του
Monopoly Graphite®, προκειμένου να επιτύχουμε με 5 εκατοστά
θερμομονωτικού υλικού συντελεστή θερμοπερατότητας
μικρότερο του 0,5 W/m2K όπως απαιτεί ο ενεργειακός
κανονισμός για την Γ’ κλιματική ζώνη (Κεντρική και Ανατολική
Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία και ορεινή Πελοπόννησος).
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Πίνακας 1. Θερμομόνωση διπλής τοιχοποιίας
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Πίνακας 2. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης
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Κτίρια χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας
Βιοκλιματικά κτίρια
Εκεί, όμως, που η χρήση του Monopoly Graphite®
καταδεικνύει όλα της τα πλεονεκτήματα, είναι στην περίπτωση
που θέλουμε να κατασκευάσουμε ένα καινούριο κτίριο
με χαρακτηριστικά βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής, ή να
αναβαθμίσουμε ένα υφιστάμενο στο ίδιο υψηλό επίπεδο. Και
στις δύο αυτές εφαρμογές η ελαχιστοποίηση των θερμικών
απωλειών αποτελεί πρώτη προτεραιότητα και η λύση ενός
ιδιαίτερα αποτελεσματικού συστήματος εξωτερικής
θερμομόνωσης είναι, πρακτικά, μονόδρομος.
Θα εφαρμόσουμε κατά συνέπεια ένα σύστημα εξωτερικής
θερμομόνωσης με χρήση 10 cm Monopoly Graphite®,
επιτυγχάνοντας για τον συντελεστή θερμοπερατότητας την
για τα ελληνικά δεδομένα κορυφαία τιμή του 0,27 W/m2K,
χωρίς η κατασκευή μας να υπερβαίνει σε πάχος
τα 30 cm μίας συμβατικής διπλής τοιχοποιίας.

Διαστάσεις προϊόντος
(Μήκος x Πλάτος):
2000 x 1000 mm
1000 x 1000 mm
1000 x 600 mm
1000 x 500 mm
2500 x 600 mm
Πάχη: ≥ 30 mm
Κατόπιν ζήτησης είναι
δυνατή η παραγωγή πλακών
διαφορετικών διαστάσεων.
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		 Rτοιχ 3,75 m2K/W
		 Uτοιχ 0,27 W/m2K
Πίνακας 3. Εφαρμογή σε βιοκλιματικό κτίριο

Κορυφαία χαρακτηριστικά και ποιότητα
για τη θερμομόνωση του μέλλοντος
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Θλιπτική Αντοχή 10%
παραμόρφωση

ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΟΝΑΔΑ
Monopoly
Monopoly
Monopoly
ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Graphite® EPS80 Graphite® EPS100 Graphite® EPS150
EN 826

ΚPa

≥80

≥100

Καμπτική αντοχή

EN 12089

ΚPa

≥125

≥150

≥200

Εφελκυστική τάση

ΕΝ 1607

ΚPa

≥150

≥150

≥200

Θερμική αγωγιμότητα

EN 12667

W/mK

0,031

0,031

0,030

±2mm

±2mm

±2mm

±1

±1

±1

Μήκος & πλάτος

EN 822

Πάχος

EN 823

Ορθογωνικότητα

EN 824

Επιπεδότητα

EN 825

Βραχυχρόνια
υδατοαπορρόφηση (Wp) EN 1609
Μακροπρόθεσμη
απορρόφηση σε βύθιση ΕΝ 12087
Διαπερατότητα
ΕΝ 12086
υδρατμών (μ)
Αντίσταση Υδρατμών (Ζ)
Συμπεριφορά
σε διάτμηση
Αντίδραση στη φωτιά

mm

±2mm/1000mm ±2mm/1000mm ±2mm/1000mm
mm

±5

±5

±5

Kgr/m2

≤0,1

≤0,5

≤0,5

Kgr/m

-

≤2

≤2

≤50

30-70

40-100

τ≥20

τ≥75

2

EN 12087 m hPa/mg

≥1

2

ΕΝ 12090
ΕΝ 13501-1

≥150

ΚPa

G≥1000
E

τ≥75

Το Monopoly Graphite® αποτελεί την εξέλιξη της διογκωμένης
πολυστερίνης σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εποχής μας.
Διαθέτει τον κορυφαίο συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας
από όλα τα θερμομονωτικά υλικά, ενώ παράλληλα
διατηρεί όλα τα γνωστά πλεονεκτήματα της διογκωμένης
πολυστερίνης Monopoly®: Είναι αυτοσβενύμενο, διαπερατό
στους υδρατμούς, ανθεκτικό στην υγρασία, με αξιόλογα
χαρακτηριστικά ηχομόνωσης και βέβαια απολύτως ασφαλές
για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, μια που είναι
απολύτως αδρανές και πλήρως ανακυκλώσιμο.
Τις ιδιότητες αυτές τις έχουμε αποδεδειγμένα, καθώς
η Πανμονωτική, συνεπής εδώ και χρόνια στη φιλοσοφία της
ποιότητας, έχει πιστοποιήσει το σύνολο των θερμομονωτικών
της προϊόντων στο διακεκριμένο εργαστήριο MPA-BAU,
στο Ανόβερο της Γερμανίας και εφαρμόζει αυστηρά
το σύστημα συνεχούς εσωτερικού ελέγχου
στο εργαστήριο που διαθέτει, με την επιτήρηση
του πιστοποιημένου φορέα T�V HELLAS.
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