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GRAMOZ IZ PENJENEGA STEKLA 

VISOKE GraDnJE

OBStOJEČE ZGraDBE

n Obodna izolacija pod talno ploščo visokih gradnjah, s termično aktivacijo gradbenih elementov, stranska 
termična izolacija,  proti zmrzalna zapolnitev

n Obodna izolacija pod talno ploščo pri nadzemnem gradbeništvu industrijskih in trgovskih zgradb, stran-
ska termična izolacija, proti zmrzalna zapolnitev

n Obodna izolacija talnih plošč pri novogradnjah

n Industrijske strehe

n Ravne in pozelenjene strehe

n Izolacija teras 

n Nosilne strešne konstrukcije in povozne površine / večnadstropne garažne hiše

n Bazeni (ogrevanje, hlajenje)

n Obodna izolacija tal / obstoječih zgradb vklj. s stransko izolacijo / detajl monumenta

n Zapolnitev stropnih konstrukcij

n Lahka in izolacijska razbremenilna zapolnitev nad oboki 

n razbremenitev mostnih konstrukcij  
(za zmanjšanje, nadomestitev oz.  minimaliziranje posedanja

n lahka in drenažna zapolnitev nosilnih konstrukcij

n lahka zapolnitev pri tunelih, obokih in podzemnih konstrukcijah  
(vodni zbiralniki)

n Lahek gradbeni material pri konstrukciji cest in železnic (v primerih slabe nosilnosti tal)

n Stabilizacija problematičnih tal

n Temeljenje proti zmrzali / ogrevanje cestnih odsekov (tudi letališč, vzletnih in pristajnih pist )

n Lahek in drenažni gradbeni material na poplavnih območjih / ojačitev opornih zidov

n Globoko in površinsko odvodnjavanje / drenaža

n Vgradnja oskrbovalnih vodov brez zmrzali pri površinskih podzemnih razvodih

n Izolacija napeljav daljinskega ogrevanja

n Lahka zapolnitev pri tunelih, obokih in podzemnih konstrukcijah  
(vodni zbiralniki)

n Obremenjene in povozne strešne površine / večnadstropne garažne hiše (krajinska arhitektura)

n Oblikovanje krajine pri ustvarjanju površin in športnih območij

n Filtrirni in drenažni material

n Odprta športna igrišča, večnamenska območja in drsališča
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OPOZOrILO: Navedeni podatki so veljavni v času tiskanja kataloga. Pridržujemo si pravico do sprememb.
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