
                                 חומרי בידוד תרמי ואקוסטי



  
            בידוד 100% טבעי וממוחזר

 



 

                     הירוק של הירוק
 



 
Cellulose Based Batt & 

Blanket 
 

              מזרוני צלולוז, יתרונות:
                   מזרוני צלולוז משלב התקנה קלה, אקוסטיקה מעולה ביצועים תרמיים מצויינים.

                  פתרון אטרקטיבי כחומר בידוד עבור בעלי הבית ואנשי מקצוע.
    קיבולת תרמית מתייחס לכמות האנרגיה הדרושה כדי לחמם או לצנן 1 ק"ג של

 חומר C ° 1. אם הערך גבוה, החומר יהיה בעל בידוד גבוה יותר. קיבולת תרמית של
 צמר הזכוכית היא 670 ג'אול לק"ג ואילו הערך של הסלע הוא 860 ג'אול לק"ג.
 קיבולת תרמית של תאית ומוצרי בידוד קנביס / פשתן קרובה מאוד 1600 ג'אול

 לק"ג על פי תקן EN ISO 10456. ביצועים ,תרמיים 2-2,5 פעמים טוב יותר מאשר
  תחליפים שלהם!

 *חומר אינו דליק ולא מעביר אש, עמיד בפני חשמל.  *החלפת חום לא מתרחשת
 *מאזן לחות  *ביצועים אקוסטיים מצויינים, ספיגה מעולה של צליל, אובדן מעבר קול

 בין חללים  *עמיד אינו דורש תחזוקה, התנגדות לשחיקה  *לא מתמוטט או
 משתפשף דרך אבק  *מופק מנייר ממוחזר. חומר בידוד ידידותי לסביבה ולבני אדם,

 ניתן למחזור  *ביצועים תרמיים מצוינים בחורף ובקיץ  *ניתן לחתוך אותו בקלות
 ולעצב אותו, גמיש לכל כיוון  *יש את היכולת לספוג ולשחרר לחות מבלי להשפיע על

 הביצועים התרמיים  *סופג VOC (רכיב אורגני נדיף) ורעלנים מאוויר
 *עמיד בפני ריקבון, מעכב פטריות, מיקרואורגניזמים ומזיקים  *לא גורם לגירוד או

 לגירוי, אינו מכיל רעלן וא אלרגן  *אינו מאיים על בריאות האדם

 



 
 
 

                                    מפרט טכני
 

B :(תגובה לאש) TS EN 13501-1 
W / m-K 0.040 ( מוליכות תרמית ) TS EN 12667 

Rw(C; Ctr) = 62,0 (-4; -11) Db :(הפחתת רעש) TS EN ISO 717-1 
 
 

                                     התקנה
 

                               
 

עם לחתוך ניתן גאם צלולוז, מזרוני את לחתוך כדי נחוץ ארוכים, קצוות בעל חד,                להב
  חותך ספירלי

 
 קיר חיצוני מבחוץ ובפנים:

 לאחר ההתקנה של קונסטרוקציה על הקיר הקיים, ממוקמים את מזרוני צלולוז בין
 הפרופילים. לאחר כיסוי החומר בידוד עם מחסום לחות (חיפוי חיצוני), הוא מכוסה גבס,

 לוח OSB או כל חומר כיסוי מרוכבים. בקנה אחד עם פתרונות פירוט שונים, זה יכול
 להיות מיושם גם על ידי התקנה מכני (דיבל פטריה), רשת עם דבק ישירות על פני

  השטח, גמר שליכט צבעוני.
 

 מחיצה פנימית
 לאחר ההתקנה של קונסטרוקציה מתקינים מזרוני צלולוז, אחרי זה מרכיבים לוחות גבס

  או OSB ודומה.
 

 גג, עליית גג, בין קומות
  מזרוני צלולוז ניתן לחתוך לגודל הרצוי, בין הקורות, מתחת לרצפה או הנחת על הרצפה.

 
 
 
 



 
 

Hemp Insulation Batt 
 

     מזרוני בידוד קנביס / פשתן
 צמח קנביס / פשתן הוא אחד הצמחים העתיקים ביותר בשימוש בהיסטוריה. במהלך

 הצמיחה המהירה שלה הוא סופג כמות עצומה של פחמן דו חמצני (1 דונם קנביס
 סופג על 15 טון של פחמן דו חמצני בשנה) הרבה יותר מהר מאשר עץ. קנביס /

 פשתן גם מגביר את איכות הקרקע ואינו דורש כל העשרה כימית במהלך השתילה.
 בידוד קנביס / פשתן מאוד טבעי, בריא וניתן למיחזור.

 

                   מפרט טכני ויתרונות
 

W / m-K 0.038 (מוליכות תרמית) TS EN 12667 
D :(תגובה לאש) TS EN 13501-1 

 
                   מזרוני קנביס / פיפטן משלב התקנה קלה, ביצועים תרמיים מצויינים. פתרון

                  אטרקטיבי כחומר בידוד עבור בעלי הבית ואנשי מקצוע.
    קיבולת תרמית מתייחס לכמות האנרגיה הדרושה כדי לחמם או לצנן 1 ק"ג של

 חומר C ° 1. אם הערך גבוה, החומר יהיה בעל בידוד גבוה יותר. קיבולת תרמית של
 צמר הזכוכית היא 670 ג'אול לק"ג ואילו הערך של הסלע הוא 860 ג'אול לק"ג.
 קיבולת תרמית של תאית ומוצרי בידוד קנביס / פשתן קרובה מאוד 1600 ג'אול

 לק"ג על פי תקן EN ISO 10456. ביצועים ,תרמיים 2-2,5 פעמים טוב יותר מאשר
  תחליפים שלהם!

 
 
 
 



 
 

 *השימוש במוצר זה מסייע בעקיפין להפחית את רמות הפחמן הדו-חמצני
 באטמוספירה  *מופק מסיבי קנביס / פשתן ממוחזר, מבנה סיבים באופן טבעי

 מספקים בידוד תרמי מעולה *יש את היכולת לספוג ולשחרר לחות מבלי להשפיע על
 הביצועים התרמיים  *סופג VOC (רכיב אורגני נדיף) ורעלנים מאוויר  *עמיד בפני
 ריקבון, מעכב פטריות, מיקרואורגניזמים ומזיקים  *לא גורם לגירוד או לגירוי, אינו

 מכיל רעלן וא אלרגן  *אינו מאיים על בריאות האדם  *עמיד, אינו דורש תחזוקה,
 התנגדות לשחיקה  *ניתן לחתוך אותו בקלות ולעצב אותו. גמיש לכל כיוון  *ביצועים

 תרמיים מצוינים בחורף ובקיץ  *חומר בידוד ידידותי לסביבה, ידידותי לבני אדם,
  חוסך אנרגיה  *עמיד בפני חשמל.

 
 
 

      

(TS EN 12667 (Thermal Conductivity): 0.038W/(m-K  

●TS EN 13501-1 (Reaction to Fire λ): D 

 
 

                                  
 
 
 
 
 



 

 

Cellulose Fiber Insulation 
 

        בידוד צלולוז, יתרונות:

 בידוד צלולוז (תאית) הוא חומר אקולוגי בר קיימא כי, תוצאה של עיבוד של סיבי
 תאית ממוחזר ומלחים בורת עם טכנולוגיה מיוחדת. יש תכונות בידוד תרמי ואקוסטי

 מעולה. בידוד צלולוז בצורת סיבים מיסמים על פני השטח הרצוי ידני או על ידי
 התזה מכנית יבשה או רטובה. היישומים הראשונים של בידוד תאית החלה בארה"ב

  מלפני 70 שנה, והפך נפוץ ברחבי כל העולם בשל הטבע האקולוגי שלה בר קיימא.
    קיבולת תרמית מתייחס לכמות האנרגיה הדרושה כדי לחמם או לצנן 1 ק"ג של

 חומר C ° 1. אם הערך גבוה, החומר יהיה בעל בידוד גבוה יותר. קיבולת תרמית של
 צמר הזכוכית היא 670 ג'אול לק"ג ואילו הערך של הסלע הוא 860 ג'אול לק"ג.
 קיבולת תרמית של תאית ומוצרי בידוד קנביס / פשתן קרובה מאוד 1600 ג'אול

 לק"ג על פי תקן EN ISO 10456. ביצועים ,תרמיים 2-2,5 פעמים טוב יותר מאשר
  תחליפים שלהם!

                



 
 

                      התקנה / ביצועים
 *מופק מנייר ממוחזר  *התקנה רציפה, ממלה כל החללים, סינוסים וכיסים  * אין

 גשרי קור בכלל  *רב שימושי, ניתן לשימוש חוזר *חומר אינו דליק ולא מעביר אש,
 עמיד בפני חשמל.  *החלפת חום לא מתרחשת  *מאזן לחות  *ביצועים אקוסטיים

 מצויינים, ספיגה מעולה של צליל, אובדן מעבר קול בין חללים  *עמיד אינו דורש
 תחזוקה, התנגדות לשחיקה  *לא מתמוטט או משתפשף דרך אבק  *חומר בידוד

 ידידותי לסביבה ולבני אדם, ניתן למחזור  *ביצועים תרמיים מצוינים בחורף ובקיץ
  *יש את היכולת לספוג ולשחרר לחות מבלי להשפיע על הביצועים התרמיים

 

                             בריות
   *סופג VOC (רכיב אורגני נדיף) ורעלנים מאוויר

   *עמיד בפני ריקבון, מעכב פטריות, מיקרואורגניזמים ומזיקים
   *לא גורם לגירוד או לגירוי, אינו מכיל רעלן וא אלרגן

  *אינו מאיים על בריאות האדם
 

                          מפרט טכני
B :(תגובה לאש) TS EN 13501-1 

W / m-K 0.037 ( מוליכות תרמית ) TS EN 12667 
Rw(C; Ctr) = 62,0 (-4; -11) Db :(הפחתת רעש) TS EN ISO 717-1 

 

    
 

                                



   
 

Cotton Wool Insulation 
 

       בידוד כותנה, יתרונות:

 
סיבי 85% המורכב בידוד. עבור לסביבה וידידותי קיימא אפשרות היא כותנה             בידוד
חומרים של השילוב יעיל. מוצר לסביבה, מודע גם הוא כותנה בידוד ממוחזר,              כותנה
בידוד לייצר ומכרסם. חרקים דוחה אש, עמיד חומר ליצור כדי בורתים עם              מטופלים
לכל R-3.4 תרמי, בידוד ערך - R עם ומגיע אנרגיה, מאוד מעט לוקח ממוחזר                כותנה
על לסכן מבלי כותנה היריה את להתקין מאפשר מסוכן, ולא רעיל לא זה .'                אינץ

 מערכות הנשימה ועור.
 

                                     התקנה / הופעות
 *מציעה מקדם הפחתת רעש גבוהה במיוחד ומפחית ביעילות שידור קול באוויר

 *לא מגרד וקל לטפל
 *מספק מוליכות תרמית גבוהה וביצועים בידוד קול

 *לא מכיל חומרים כימיים מגרים ואין כל נזק לבריאות
 

                                              בריאות
   *סופג VOC (רכיב אורגני נדיף) ורעלנים מאוויר

   *עמיד בפני ריקבון, מעכב פטריות, מיקרואורגניזמים ומזיקים
   *לא גורם לגירוד או לגירוי, אינו מכיל רעלן וא אלרגן

  *אינו מאיים על בריאות האדם
 
 
 
 



   
 
 

Denim Insulation 
 

          בידוד ג'ינס יתרונות:
 

בידוד דנים. בדים ממוחזרים אשר גבוהה באיכות טבעיים מסיבים מיוצר ג'ינס             בידוד
ובידוד תרמים ביצועים עם הצרכן, לאחר ממוחזרים טבעיים סיבים 100% מכיל             ג'ינס

  קול מעולים.
 

                                       התקנה / הופעות
 *מציעה מקדם הפחתת רעש גבוהה במיוחד ומפחית ביעילות שידור קול באוויר.

 *לא מגרד וקל לטפל
 *מספק מוליכות תרמית גבוהה וביצועים בידוד קול גבוהים

 *לא מכיל חומרים כימיים מגרדים ואין להם כל נזק לבריאות
 

                                                 בריאות
   *סופג VOC (רכיב אורגני נדיף) ורעלנים מאוויר

   *עמיד בפני ריקבון, מעכב פטריות, מיקרואורגניזמים ומזיקים
   *לא גורם לגירוד או לגירוי, אינו מכיל רעלן וא אלרגן

  *אינו מאיים על בריאות האדם



 

Sheep Wool Insulation 
 

     בידוד צמר כבשים יתרונות:
 צמר כבשים הוא אחד המוצרים הבידוד המוקדם ביותר בהיסטוריה. בני אדם

 משתמשים במוצר זה כדי להגן על עצמם מפני חום, קור ולחות בצורות שונות. בגלל
 הביצועים ומאפיינים מעוליים, מוצר זה עדיין שומר על המקום איכותי וגבוה בין

 מוצרי בידוד הידועים בעולם.

                        התקנה / הופעות
 *צמר כבשים משפר את איכות האוויר בתוך הבית על ידי סינון כימיקלים מזיקים

מאוויר  *חומצות האמינו בצמר קשורים באופן בלתי הפיך עם פורמלדהיד, NOₓ ו
 SO2 ברמה המולקולרית  *סופג לחות ומונע עובש בקירות  *קראטין טבעי הקיים

 צמר כבשים מדכא עובש וטחב  *צמר כבשים הוא חומר בידוד אקוסטי מושלם, סופג
 קול  *טבעי לא דליק, מעקב באירה  *בידוד צמר כבשים טבעי, מתחדשת קיימא
 *מתקנים כמו בידודים אחרים אך ללא צורך בהגנה  *ביצועים מעולים במוליכות

 תרמית עם ערך R ממוצע 3.6 לכל אינץ '.

                                                בריאות
   *סופג VOC (רכיב אורגני נדיף) ורעלנים מאוויר

   *עמיד בפני ריקבון, מעכב פטריות, מיקרואורגניזמים ומזיקים
   *לא גורם לגירוד או לגירוי, אינו מכיל רעלן וא אלרגן

  *אינו מאיים על בריאות האדם
 
 
 



 

Underfloor/Underlay 
 

  בד בידוד תת רצפתי, יתרונות:
 

 בד בידוד מיוצר מסיבי טקסטיל איכותיים ממוחזרים מבדי טקסטיל. בד הוא סיב
 טבעי אשר לא יתפורר ויימשך לכל החיים.

 

                      יישום / ביצועים
 *בד בידוד תת רצפתי, סיב טבעי אשר לא יתפורר ויימשך לכל החיים  *זה מתאים

 לרצפות רבות, בטון, עץ, אספלט ועוד  *ביצועים גבוהים בהפחתה צליל ומעבר רעש
 מכני  *איכויות בידוד תרמי מעולה  *דחיסה גבוהה חשוב עבור מערכות לחץ  *עמיד

 בפני ממיסים כימיים  *סופג שגיאות באיכות פני השטח עד 4 מ"מ  *מתאים עם
 מערכת חימום תת רצפתי  *ניתן למחזור, אקולוגי וידידותי לסביבה  *בידוד חום טוב

 יותר מקצף פוליאוריטן  *התקנה קלה ומהירה  *יצירת פחות סימני הזחה רהיטים
 

                           בריאות
   *סופג VOC (רכיב אורגני נדיף) ורעלנים מאוויר

   *עמיד בפני ריקבון, מעכב פטריות, מיקרואורגניזמים ומזיקים
   *לא גורם לגירוד או לגירוי, אינו מכיל רעלן וא אלרגן

  *אינו מאיים על בריאות האדם
 
 
 



 

                        מאת הטבע
 מוצרי ECI מתאימים בהצלחה את חומרי הגלם האורגניים בתחום הבידוד על ידי
 ייצור ידידותי לסביבה. מוצרי ECI בעלי ביצועים גבוהים על חומרי בידוד אחרים

 וניתנים להתאמה לצרכים של טכניקות בנייה מודרניות עם היבטים התקנה גמישה
  והמעשיים לביצוע.

       למה בידוד חומרים טבעיים וירוקים הם הפתרון המושלם?
 לצולילוז, קנביס / פשתן יש ביצועים מצוינים בשל שלוש תכונות יקרות שלהם.

 דחיסות - לצולילוז, קנביס / פשתן הם חומרים עם צפיפות גבוהה. משמעות הדבר
 היא כי החומר בעל צפיפות גבוהה מאוד נפח משקל גבוה יחסית. זה עוזר למנוע

 זרמי אוויר לא רצויים בידוד (הסעה) ולשמור על קיבולת תרמית גבוהה.
 קיבולת תרמית - מתייחס לכמות האנרגיה הדרושה כדי לחמם או לקרר 1 ק"ג

 של חומר ל C ° 1. אם הערך גבוה, החומר יהיה בעל בידוד גבוה יותר. קיבולת
 תרמית של צמר זכוכית היא 670 ג'אול לק"ג ואילו הערך של צמר סלעים הוא 860

 ג'ול לק"ג. קיבולת תרמית של לצולילוז, קנביס / פשתן קרוב מאוד ל 1600 ג'ול
 לק"ג (על פי EN ISO 10456) , (ביצועים 2-2.5 פעמים יותר מאשר תחליפים

 שלהם).
 הֹוָלַכת חֹום זה העברת אנרגיה פנימה או החוצה של אובייקט על ידי תנועה פיזית על
 בסיס מולקולרי שמעביר את האנרגיה הפנימית יחד עם המסה שלה. צלולוז, קנביס /

 פשתן חומר צפוף המורכב באופן טבעי של סיבי אוויר. תכונה זו של החומר מעכבת
 את העברת החום ומונעת את ההבדלים טמפרטורות טבעיות. הֹוָלַכת חֹום מתחילה
 עם הפרש הטמפרטורה של 15 מעלות צלזיוס עבור צמר זכוכית, 22 מעלות צלזיוס

 עבור צמר סלעים, הֹוָלַכת חֹום לא נראה על צלולוז, קנביס / פשתן.
 
 



 מוצרי ECI חומרי בידוד בר קיימא, אקולוגיים, מבודדים תרמי ואקוסטי, הן עבור
 מבנים חדשים והן משופצים. במונחים של קלות יישום ותאימות עם פתרונות

 מפורטים אדריכליים יכולים לשמש במגוון רחב של פתרונות  בנייה, מבני  תעשיה,
 מגורים, ציבוריים ועוד. מוצרי ECI, הם חומרי בידוד המועדפות ביותר עבור

 אדריכלים ואנשי מקצוע בענף הבנייה בארה"ב ובאירופה. בנוסף למגזר בנייה
 הפרטי, חומרי בידוד ECI משמשים בתחומים רבים אחרים כגון רכב, ספינה,עגלות

 רכבת, בתעשייה, מוצרים לבנים ותעשיות ייצור אחרים.
 

?ECI מדוע חומרי בידוד 
 1. מוצר בידוד ייחודים, בר קיימא לחלוטין מונע הֹוָלַכת חֹום, מתכלה
 2.  לטווח ארוך חסכוני, מוצרי בידוד עם קיבולת תרמית גבוהה יותר

 3.  לא גורם לגירוד או לגירוי.
 4. מוצרי ECI, מיוצרים מ 100% חומר טבעי ממוחזר

 

 



 
 

                                           
 
 
 
 


