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SILCA HEAT 600C
Krbová stavební deska z křemičitanu vápenatého
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SILCA HEAT 600C

SILCA® HEAT 600C Krbová stavební deska
SILCA® HEAT 600C je novodobá krbová stavební deska,
která spojuje přirozené vyzařování tepla z hořícího dřeva
s moderními požadavky na stavební materiál, od kterého
očekáváme jednoduchou a rychlou montáž topeniště.
SILCA HEAT 600C je vysokým teplotám odolávající
hybridní materiál z křmičitanu vápenatého a uhlíku.
Vysoký podíl grafitu dodává krbové stavební desce
vynikající teplotní vodivost.

SILCA® HEAT 600C není žádná izolační deska !

Evropský patentový úřad udělil inovačnímu výrobku patent
EP 2516347B.
SILCA® HEAT 600C je certifikována Výzkumným a testovacím
centrem materiálů pro Severní Porýní-Vestfálsko.
Zpracování SILCA® HEAT 600C je jednoduché, rychlé a
bezpečné. Pevné, samonosné krbové stavební desky se
opracovávají běžným nářadím na dřevo. Na lepení
se používá lepidlo SILCACON. Použití zápustných šroubů
je možné i bez předchozího navrtání a velmi rozšiřuje možnosti
montáže. Podle přání zákazníka je možné krbové stavební
®
desky SILCA HEAT 600 po montáži omítnout nebo obložit
přírodním kamenem / kamnovými kachlemi.

SILCA® HEAT 600C splňuje požadavky technických směrnic pro kamnářská řemesla a řemesla teplovzdušného vytápění TR-OL odst. 3.1 jako stavební materiál pro topnou Pro omítnutí krbových stavebních desek SILCA® HEAT 600
je možno použít omítku SILCACON a vápennou glazuru
komoru event. konvekční kamna. SILCA® HEAT 600C
splňuje požadavky DIN EN 14306.
SILCACON. Základní nátěr se vzhledem k vysokým
teplotám nepoužívá. Doporučuje se předběžná úprava desky
SILCA® 250KM izolační desky z křemičitanu vápenatého
impregnací SILCADUR HTI.
se osvědčily jako izolační a přídavná plocha, ale také
jako konstrukční deska při budování domácích topenišť.
Jednoduchá a rychlá manipulace desek z křemičitanu
Omítka se vyztužuje žáruvzdornou sítí ze skelných vláken
SILCATEX-SE.
vápenatého umožňuje bezpečnou a úspornou montáž
krbu. Tvůrčí možnosti jsou přitom skoro neomezené.
SILCA® HEAT 600C je krbová stavební deska nejnovější
Už jen vysoká kvalita izolačních desek přináší přirozenou
generace. Deska je žáruvzdorná do 1000°C a přesvědčí nás
ochranu před nadměrným sáláním tepla do prostoru.
i svou nízkou hmotností při současně vysoké pevnosti v tlaku
a vynikající pevností hran. Vyzařované teplo je příjemně a
Nejnovější inovace naší firmy SILCA ukázala, že
stejnoměrně předáváno do okolí.
přání a podněty našich zákazníků se podařilo nejen usku- SILCA® HEAT 600C je odolná proti rychlým teplotním změnám,
tečnit, ale dokonce předčit. Naše mnohaleté zkušenosti
dá se přesně opracovávat a má navzdory dobré teplotní
jako jediného německého výrobce desek z křemičitanu
vodivosti jen nepatrnou teplotní roztažnost. Krbová stavební
vápenatého v oblasti domácích krbů umožnilo vývoj
deska neobsahuje pochopitelně žádný azbest. Odřezky a
zbytky mohou být zlikvidovány jako stavební suť.
krbových stavebních desek SILCA® HEAT 600C.
SILCACON lepidlo

SILCADUR-HTI

SILCATEX-SE

SILCACON váp. omítka

SILCACON váp. glazura

SILCA® 250KM

SILCACON glazura
SILCACON omítka

SILCA Heat 600C
®

SILCATEX-SE
SILCA Heat 600C
®

SILCADUR-HTI

SILCA® HEAT 600C R75 oblouk-tvarovaný díl (možnosti rozmístění)
®

Možné jsou i oblouky. Zde máte k dipozici obloukovou formu SILCA HEAT 600C
R75. Přesné přířezy v patřičné tloušťce desky 625 mm ulehčují vytvoření požadované formy i při různém poloměru jak vypuklý(konvexní), tak i vyhloubený
(konkávní).

Průběhy teplot
Příklady stacionárního provozu

Oblouk se vzepětím 10 mm

Oblouk 90°

Technická data
Norma

Vaše výhody na první pohled
DIN EN 14306
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Hustota

650 kg/m

Chování při požáru

A1 nehořlavý

Použitá hraniční hodnota

1.000 °C

Pevnost v tlaku

7,0 MPa

Ohýbatelnost

3,0 MPa

Tepelná vodivost

300 °C – 800 °C
≈ 0,2 –0,3 W/mK

Tepelná roztažnost při 500 °C

– 0,03%

Rozměry

1.000 x 625,1.250 x 500,
1.250 x 1.000 mm

Tloušťka

25 a 35 mm
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Extrémně lehký
Optimální pevnost
Velmi dobrá rozměrová přesnost
Dobré vyzařovací vlastnosti
Zcela nepatrná tepelná roztažnost
Nehořlavý
Samonosný a tvarově stálý
Není rozpustný ve vodě vhodné je mokré i suché řezání
Montáž lepidlem a/nebo šrouby
Velká úspora času při stavbě
Optimální spojení materiálů se SILCA® 250KM
Bezpečný pro životní prostředí

MADE IN GERMANY

SILCA Heat 600C stavební deska a SILCA 250KM izolační deska.
Moderní stavební materiály pro úspěšnou stavbu krbu.
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v Paderbornu-Sennelageru

Calsitherm Silikatbaustoffe GmbH se sídlem v Paderborn-Sennelager je výrobcem
tepelných izolačních desek SILCA. SILCA je dceřinná společnost a je zodpovědná
za uvedení produktů na trh.
S více než 30-ti letou zkušeností s výrobou desek z křemičitanu vápenatého
v nejrůznějších kvalitách a pro všestranné použití v průmyslu a preventivní ochranu
proti požáru je firma Calsitherm jedním z vedoucích výrobců lehkého i těžkého
křemičitanu vápenatého a současně jediným výrobcem s produkcí přímo v Německu
Made in Germany.
Flexibilita a rychlá reakce na přání zákazníků charakterizují firmu Calsitherm.
Vynikající kvalita spojená s odpovídajícím externím kontrolním dozorem a
s CE- označením pro desky SILCA nabízejí našim zákazníkům vysokou míru
jistoty.

SILCA je členem v

Váš příslušný specializovaný obchod

Podrobné informace a detailní technické listy naleznete na našich webových stránkách
nebo v našem katalogu.
Uvedené vlastnosti jsou typické hodnoty ze sériových kontrol, zjištěné uznávanými
metodami. Je třeba zohlednit variabilitu specifickou pro tento produkt. Údaje neznamenají
žádné zaručené vlastnosti a nemohou být použity jako základ pro poskytnutí záruky.
Technické změny vyhrazeny.
SILCA Service- und Vertriebsgesellschaft für Dämmstoffe mbH
Postfach 20 02 65, 40811 Mettmann | Auf dem Hüls 6, 40822 Mettmann
Telefon: +49 2104 9727-0, Fax: +49 2104 76902 | info@silca-online.de

www.silca-online.de
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