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csátási tényezőjét.
A felület foltosodása megelőzhető a homogén szigetelőanyagokban alkalmazható, úgynevezett süllyesztett dübelek használatával.
Emiatt ügyelni kell a jobb minőségű, hőhídmentes dübelek betervezésére és beépítésére. A kivitelezést jelentősen gyorsítják, és
a homlokzati rendszer költségeit nagyban csökkentik az úgynevezett bevonatos táblák, amelyek között már a fenti két, kiemelkedő
hőszigetelő képességű termékcsaládot találjuk.
Ezek a bevonatoknak köszönhetően a kivitelezők számára nyújtanak további előnyöket.
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