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• kompaktní izolace bez spojů a spár 

• nesesedá po celou dobu životnosti konstrukce

• difuzně otevřená skladba omezuje vznik plísní

• aplikaci provádí nejlepší profesionálové v oboru

• dokonalé zateplení Vašeho domu již za 1 den

Izolace z vlny (vaty) funguje jako vlněný 
svetr. I přes velkou vrstvu vás neochrání 
před proudícím studeným větrem a při 
navlhnutí přestává hřát úplně.

Chytrá izolace® funguje jako aktivní 
sportovní oblečení, například softshel-
lová bunda. Chrání svého majitele před 
studeným větrem, takže je v ní vždy tep-
lo. Zároveň díky své struktuře umožňuje 
odvod vzdušné vlhkosti. Dům dýchá…

Dle výzkumu 
agentury 
STEN/MARK má 
přes 50% šikmých 
střech problémy 
se špatnou izolací

Jak to funguje

Chytrá izolace zabraňuje proudění vzduchu

Molekula vody

(molekula vody je 
desetkrát větší
jak molekula 
vzduchu nasyce-
ného vodní parou)

Zabraňuje 
proudění vzduchu 
= neprůvzdušnost

Molekula vzduchu 
nasyceného 
vodní párou



ČISTÝ VZDUCH PO GENERACE

Stavební a konstrukční desky s technologií Activ´Air® zlepšují 
kvalitu vnitřního ovzduší. Obsahují totiž unikátní technologii Activ´Air® 
pro rozklad emisí formaldehydu.

Znečišťující látky mohou u lidí vyvolat množství zdravotních problémů:

• bolesti hlavy
• podrážděnost očí a oslabení imunity
• v některých případech alergie a astma

Activ’Air® je inovativní a trvalé řešení pro zkvalitnění ovzduší u vás doma nebo v kanceláři.
Tato technologie neutralizuje formaldehyd. Výsledkem je čistý vzduch v interiéru.

Technologie Activ´Air® dokáže snížit během několika dní koncentraci formaldehydu 
v místnosti o více jak 70 % a to po dobu přibližně padesáti let.

Složka Activ´Air® může být obsažena ve všech stavebních i konstrukčních deskách Rigips 
(stav ební deska RB, modrá akustická deska, protipožární deska, konstrukční deska 
RigiStabil apod.)

3. Inertní látky zůstávají
 

1. Zachycení formaldehydu

2. Přeměna formaldehydu na inertní látky

 

Formaldehyd se dostane do kontaktu
s deskou prouděním vzduchu

Jak funguje Activ´Air®

Kde použít Activ´Air® V DĚTSKÝCH POKOJÍCH / V LOŽNICÍCH / V KANCELÁŘÍCH 
VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH / VE ŠKOLKÁCH
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ZDRAVÉ PROSTŘEDÍ BEZ PRACHU A PLÍSNÍ 
S DOKONALÝM ZATEPLENÍM PRO VÁŠ DOMOV

Správně vyplněný složitý
konstrukční detail

Rekonstrukce střechy shora
bez narušení komfortu bydlení

Difuzně otevřená skladba,
která nevyžaduje parozábranu

Špatně vyskládaná izolace
v kritickém detailu

Izolace napadená kunou
před rekonstrukcí Chybně provedená parozábrana


