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ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑ
ICF Solutions Cyprus Ltd είναι µια εταιρεία εγγεγραµµένη στην Κύπρο που κατασκευάζει παράγωγα
Διογκωµένης Πολυστερίνης (EPS - Expanded Polystyrene).
Η αποστολή της εταιρίας είναι να προµηθεύει την αγορά µε προϊόντα υψηλής ποιότητας σε ελκυστικές
τιµές, φιλικά προς το περιβάλλον.
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Οι εγκαταστάσεις µας των 750µ , βρίσκονται στη Νέα βιοµηχανική περιοχή της Αραδίππου/Δροµολαξιά
πολύ κοντά στο διεθνές αεροδρόµιο Λάρνακας.
Για την παραγωγή της διογκωµένης πολυστερίνης (Expanded Polystyrene - EPS) και µορφών ICF, οι
βιοµηχανικές µας εγκαταστάσεις χρησιµοποιούν υπερσύγχρονες Ευρωπαϊκές αυτοµατοποιηµένες µηχανές.
Για την παραγωγή της πολυστερίνης EPS χρησιµοποιούµε πρώτες ύλες υψηλής ποιότητας µε πρόσθετα
που εµποδίζουν την ανάφλεξη τους. Η διογκωµένη πολυστερίνη έχει πολλές εφαρµογές αλλά κυρίως
χρησιµοποιείται για σκοπούς θερµοµόνωσης και συσκευασίας.
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ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ

H διογκωµένη πολυστερίνη (EPS), είναι ένα καθαρά αδρανές
ισοτροπικό, ελαφρύ, πορώδες οικολογικό υλικό από την ώρα
της παραγωγής του και για όλη τη διάρκεια εφαρµογής του.
H παραγωγή της διογκωµένης πολυστερίνης είναι φιλική προς
το περιβάλλον, αφού δεν χρησιµοποιούνται χλωροφθοράνθρακες
και άλλα επιβλαβή χηµικά (CFCs, HCFCs, HFCs, CO2). Η διογκωµένη
πολυστερίνη είναι ανακυκλώσιµη και µπορεί να ξαναχρησιµοποιηθεί
για την παραγωγή άλλων υλικών όπως ελαφροµπετό, πρώτη
ύλη για καύση, ανακυκλωµένο πλαστικό κ.α. Εκτός από τις
εφαρµογές στην οικοδοµική βιοµηχανία σαν ένα άριστο
θερµοµονωτικό υλικό, χρησιµοποιείται εκτεταµένα στη βιοµηχανία
της συσκευασίας τροφίµων, εµπορευµάτων, ιατρικών οργάνων κ.α.

Γενική όψη εργοστασίου

H διογκωµένη πολυστερίνη παράγεται από κόκκους πολυστυρολίου,
οι οποίοι είναι θερµοπλαστικοί. Το προωθητικό αέριο στη πρώτη
ύλη είναι το πεντάνιο. Οι κόκκοι πολυστυρολίου µε τη διόγκωσή
τους σε ειδικούς κλιβάνους σε θερµοκρασία 80 -100oC και
0.2 – 0.5 ατµόσφαιρες, γίνονται σφαιρίδια µέχρι και 60 φορές
πιο µεγάλα από την αρχική τους µορφή. Στη συνέχεια οι κόκκοι
αποθηκεύονται σε σιλό για να καθυγρανθούν και να σταθεροποιηθούν
έτσι ώστε να είναι έτοιµοι για περαιτέρω επεξεργασία. Στο τελικό
στάδιο οι κόκκοι τοποθετούνται σε µεταλλικά καλούπια στις
µηχανές πρέσες, που µε την προσθήκη ατµού παίρνουν το σχήµα
του καλουπιού.

Μηχανή παραγωγής EPS
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Μηχανή καλουπιών πολυστερίνης

Ο συντελεστής θερµικής αγωγιµότητας λ, της διογκωµένης
πολυστερίνης εξαρτάται από την ποιότητα της πρώτης ύλης
και την πυκνότητα του τελικού προϊόντος. Κυµαίνεται από
0.045 W/mK για EPS30 πυκνότητας 10kg/m3 µέχρι 0.033 W/mK
για EPS200 πυκνότητας 30kg/m3. Άλλες ιδιότητες της EPS200
πολυστερίνης είναι, (1) αντοχή στην πίεση για 10% παραµόρφωση
είναι 200-250 KPa/m3, (2) συνεχές φορτίο σχεδίασης 7 ton/m3,
για 2% παραµόρφωση, (3) υδοτοαπορροφητικότητα 0.5-1.5%
κατά όγκο, (4) αντίσταση υδροπερατότητας 40-150µ, (5) -50/+75oC,
ελάχιστης/µέγιστης θερµοκρασιακής αντοχής, (6) χηµικά κατά
την παραγωγή - κανένα, (7) γήρανση υλικού – καµία, και (8)
αντίδραση στη φωτιά – µη τοξικό.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ICFs ?

Τα θερµοµονωτικά καλούπια πολυστερίνης ICF είναι µπλοκ διογκωµένης πολυστερίνης που στοιβάζονται µε ευκολία στο σχήµα του
εξωτερικού και εσωτερικού περιτοιχίσµατος ενός κτιρίου. Τα πανέλα
πολυστερίνης έχουν πάχος 6.35 εκατοστών το καθένα, συγκρατούνται
µεταξύ τους µε πλαστικούς συνδέσµους υψηλής πυκνότητας, και
ενισχύονται εσωτερικά µε οπλισµένο σκυρόδεµα, που έχει σαν
αποτέλεσµα τη δηµιουργία τελειωµένων τοίχων πάχους 25, 30, 35
(για σπίτια στη Κύπρο), 40 και 45 εκατοστών.
Το αποτέλεσµα είναι ένα σύστηµα τοιχοποιίας απαράµιλλης άνεσης,
εξαίρετης ενεργειακής απόδοσης, εκπληκτικής µείωσης θορύβου
και αφάνταστης ανθεκτικότητας.
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Το ICF Block είναι τεχνικά ένα από τα πιο ανώτερα συστήµατα ICF
στην παγκόσµια αγορά σήµερα και ταυτόχρονα ένα από τα πιο
οικονοµικά. Έχετε στα αλήθεια την οικονοµική άνεση να αψηφήσετε
τα ωφέλη του συστήµατος ICF Blocks. Ένα σπίτι κτισµένο µε ICF
Blocks είναι πραγµατικά ένα ονειρικό σπίτι. Διαθέτει την οµορφιά
ενός κάστρου, την ασφάλεια ενός οχυρού και την άνεση ενός θέρετρου.
Θα νοµίσετε ότι ονειρεύεστε όταν δείτε την τεράστια εξοικονόµηση
ενέργειας σε συστήµατα κλιµατισµού και θέρµανσης, αλλά σας
διαβεβαιώνουµε είναι πραγµατικότητα!

ICF BLOCKS

Design It For Life…
Design it with ICF Blocks
Η ICF Block Systems είναι η πιο καινοτόµα εταιρία σε σχέση µε τα Insulating Concrete Forms (ICFs) στην αγορά του σήµερα. Ως
µία συνεπής εταιρία που πρωτοπορεί στον κατασκευαστικό τοµέα, πιστεύουµε στις πράσινες οικοδοµικές κατασκευές, οι οποίες
προστατεύουν όσο το δυνατό περισσότερο το περιβάλλον, εξοικονοµούν ενέργεια, είναι ασφαλή για εµάς και τα παιδιά µας, είναι
τερεές και ανθεκτικές στην πάροδο του χρόνου και µας προσφέρουν υγεία και άνεση.
Τα πλεονεκτήµατα σχεδιασµού µε τα συστήµατα ICF Blocks είναι αξεπέραστα, είτε σχεδιάζετε κατοικίες είτε εµπορικά κτίρια.
Σας προµηθεύουµε µε πολλαπλές επιλογές σχεδιασµού, ενώ ταυτόχρονα ελαχιστοποιούµε τις ανησυχίες σας σε σχέση µε παράγοντες
κατανάλωσης ενέργειας, περιβαλλοντικά θέµατα, και θέµατα λειτουργικότητας έναντι σχεδιασµού.
Η χρήση των συστηµάτων τοιχώµατος ICF Blocks βοηθά στην πλήρωση των προϋποθέσεων µίας πράσινης LEED εγκεκριµένης
κατασκευής, έχοντας εκπληκτική θερµοµόνωση και αφάνταστα µειωµένες τιµές σε µετρήσεις ήχου. Πολύ λίγα οικοδοµικά υλικά
δύνανται να αξιώσουν τέτοια πλεονεκτήµατα. Μαζί µπορούµε να ολοκληρώσουµε ένα κοινό στόχο - να δούµε τις ζωές µας να
αλλάζουν µε την ανοικοδόµηση των κοινοτήτων µας µε τη χρήση αυτού του φανταστικού και επαναστατικού οικοδοµικού υλικού.

90 o Corner 4”,6”,8”,10”&12”
(10,15,20,25 & 30cm)
Concrete Cores

Straight 4”,6”,8”,10”&12”
(10,15,20,25 & 30cm)
Concrete Cores

6.35cm

45 o Corner 4”,6”,8”,10”&12”
(10,15,20,25 & 30cm)
Concrete Cores

Δεν είναι όλα τα θερµοµονωτικά καλούπια πολυστερίνης τα ίδια. Τα ICF Blocks
έχουν πολλά προτερήµατα που τα καθιστούν ευκολότερα και γρηγορότερα
στην εγκατάσταση, εξοικονοµώντας χρόνο και χρήµα.
Εξωτερικά του συστήµατος ICF Blocks υπάρχουν οριζόντιες γραµµές κοπής σε
απόσταση 1 ίντσας (2.54εκ) οι οποίες είναι αριθµηµένες από το 1 µέχρι το 47
(συνολικό µήκος καλουπιού 48 ίντσες ή 121.9εκ.). Οι οριζόντιες αυτές γραµµές
κοπής βοηθούν στην εύκολη και ακριβή εγκατάσταση του συστήµατος καθώς
και την αποφυγή σπατάλης υλικού.

122cm

40.6cm

8” (20.32cm) FORM SHOWN

Εσωτερικά του συστήµατος ICF Blocks υπάρχουν ενσωµατωµένα 8 υψηλής
πυκνότητας πλαστικά πολυπροπυλενίου (web insert) σε απόσταση 15 εκατοστών
το κάθε ένα. Τα πλαστικά αυτά χρησιµοποιούνται για την ασφαλή σύνδεση των
2 ICF καλουπιών µεταξύ τους. Τα ενσωµατωµένα πλαστικά (web insert)
χρησιµοποιούνται εσωτερικά και εξωτερικά σαν ταινίες στήριξης γυψοσανίδων
ή άλλων διακοσµητικών στοιχείων.
Ο προηγµένος σχεδιασµός τους επιτρέπουν τη στήριξη βάρους από 68 κιλά κατά
µήκος της πλαστικής ταινίας µέχρι και 227 κιλά στα σηµεία σύνδεσης.

ΤΟ ΥΛIKO ΠΟΥ ΚΤIΖΕΙ ΤΑ OΝΕΙΡA ΣΑΣ
Μόλις αρχίσετε να κάνετε σχέδια για το νέο σας σπιτικό θα έρθετε αντιµέτωποι µε αµέτρητες αποφάσεις που
καλείστε να πάρετε. Είναι φυσικό να περνάτε ώρες διαλέγοντας τις ταπετσαρίες, εξωτερικά τελειώµατα και τη
γενική αισθητική του νέου σας σπιτιού. Πρώτα όµως σκεφτείτε τι θα υπάρχει µέσα σε αυτούς τους τοίχους.
Αντίθετα µε τις συµβατικές µεθόδους κατασκευής, η τοιχοποιία µε τα θερµοµονωτικά καλούπια πολυστερίνης
της ICF Blocks (insulating concrete forms - ICF) προσφέρουν οικοδοµική ανωτερότητα, άριστη θερµοµόνωση,
και εξαίρετη άνεση και ησυχία.
Ελευθερία στο σχεδιασµό

Άνεση και Ησυχία

Υπέρµετρη Ασφάλεια

Επιπρόσθετα µε τη µεγάλη γκάµα αρχιτεκτονικών σχεδίων, οποιαδήποτε κάτοψη
µπορεί να προσαρµοστεί στα συστήµατα
ICF Blocks. Λόγω της φυσικής ευκαµψίας
της EPS πολυστερίνης µπορείτε να αφήσετε
το στίγµα σας µε καµάρες, γωνίες και
καµπύλες ως µέρος του σχεδιασµού σας,
και να επενδύσετε την εξωτερική σας
τοιχοποιία µε τουβλάκι, πέτρα, τρίτο χέρι,
σουβά, γραφιάτο και άλλα διακοσµητικά υλικά.

Τα συστήµατα ICF Block προσφέρουν άνεση
και ησυχία τουλάχιστον 75% λιγότερος
εξωτερικός αέρας µπορεί να διεισδύσει σε
ένα σπίτι που κατασκευάστηκε µε ICF Blocks
επιφέροντας,
• Σταθερές θερµοκρασίες σε όλα τα δωµάτια
• Αποφυγή ρευµάτων ή ζεστών και κρύων σηµείων
• Τεράστια µείωση αλλεργιογόνων, σκόνης κτλ

Το ICF Blocks δηµιουργεί ένα µονολιθικό
τσιµεντένιο τοίχο ο οποίος είναι πολύ πιο
δυνατός από τα συνηθισµένα σπίτια. Τα σπίτια
µε ICF Block όχι µόνο είναι ανθεκτικά σε
ανεµοθύελλες, τυφώνες και ανεµοστρόβιλους
αλλά και σε φωτιά και σεισµούς.

Τα σπίτια µε ICF απολαµβάνουν 3 φορές
περισσότερη ησυχία από τα συµβατικά σπίτια.
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ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΉ ΑΠOΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΊΑ

Ο συντελεστής θερµοπερατότητας καθορίζει τη θερµοµονωτική
ικανότητα του στοιχείου κατασκευής και δίνει την ποσότητα της
θερµότητας ανά µονάδα χρόνου η οποία µεταδίδεται σε σταθερή
θερµική κατάσταση, από επιφάνεια 1 m2 του στοιχείου κατασκευής,
όταν η διαφορά θερµοκρασίας του αέρα που βρίσκεται σε επαφή µε
τις δυο πλευρές του στοιχείου είναι 1 βαθµός Κέλβιν. Ο συντελεστής
αυτός εξαρτάται από την επιφάνεια της κατασκευής, το πάχος και το
συντελεστή θερµικής αγωγιµότητας λ των οικοδοµικών υλικών.

Vents (5%)

Hot Weather
Moderate Weather

Walls & Ceilings (53%)

ESTIMATED ANNUAL COOLING SAVINGS
$160

$400

$120

$300

$80
$200

$40

$100

$0

$0
1000 sq.ft.

2000 sq.ft.

3000 sq.ft.

1000 sq.ft.

2000 sq.ft.

3000 sq.ft.

Thermal Mass
of Concrete
EPS Insulation
R-Value
(R-21)

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ
Ο µέσος συντελεστής θερµοπερατότητας του συστήµατος ICF Block
0,2 W/m2K, είναι τέσσερις φορές πιο µικρός από τον συντελεστή
της σχετικής νοµοθεσίας που καθορίζεται στα 0,85 W/m2K.
ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΕΡΑ
Η απώλεια αέρα συµβάλλει έως και στο 40% του θερµικού φορτίου
στις συµβατικές κατασκευές. Η τοιχοποιία από ICF Block µειώνει την
απώλεια του αέρα µέχρι και στο µισό. Τίποτα δεν περνάει από το
συµπαγές µπετόν!

Windows & Doors (15%)
Heating System (15%)

$500

• τη θερµική αντίσταση της διογκωµένης πολυστερίνης,
• τη θερµική µάζα του µπετόν
• και την τεράστια µείωση στην απώλεια αέρα (inﬁltration)

Reduced Air
Inﬁltration

Fireplace (12%)

Cool Weather

ESTIMATED ANNUAL HEATING SAVINGS

Η συνολική απόδοση της θερµικής αντίστασης του
συστήµατος ICF Blocks αποτελείται από
τρεις παράγοντες:

U-0.11 to U-0.18

Αναλόγως του κλίµατος, οι ιδιοκτήτες σπιτιού ICF Block System απολαµβάνουν
µείωση εξόδων σε κλιµατισµό και θέρµανση εώς και 70%!

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΘΕΡΜΙΚΗΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
R-30 to R-50

Σε µια δύσκολη περίοδο όπου τα ενεργειακά κόστα βρίσκονται
στα ύψη, είναι λογικό να θέλετε να ξοδέψετε τα χρήµατά σας σε
ένα σπίτι πιο ασφαλές, πιο ανθεκτικό στο χρόνο και πιο οικονοµικό
παρά να ξοδέψετε αυτά τα χρήµατα σε µηνιαίους λογαριασµούς.

House Air Leakage Distribution

ΘΕΡΜΙΚΗ ΜΑΖΑ
Η πολύ καλή θερµική µάζα του µπετόν, βοηθά στο να καταργούνται
οι µεγάλες διακυµάνσεις στη θερµοκρασία. Οι τοίχοι του σπιτιού
είναι πιο θερµοί όταν οι εξωτερικές θερµοκρασίες φτάσουν σε
πολύ χαµηλά επίπεδα και επίσης κρατάνε το σπίτι δροσερό όταν
οι εξωτερικές θερµοκρασίες φτάσουν σε πολύ υψηλά επίπεδα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ενεργειακή Απόδοση και Οικονοµία
Σε µια δύσκολη περίοδο όπου τα ενεργειακά κόστα βρίσκονται στα ύψη, είναι λογικό να θέλετε να ξοδέψετε τα χρήµατά σας σε ένα σπίτι πιο
ασφαλές, πιο ανθεκτικό στο χρόνο και πιο οικονοµικό, παρά να ξοδέψετε αυτά τα χρήµατα σε λογαριασµούς. Αναλόγως του κλίµατος, οι
ιδιοκτήτες σπιτιού ICF Block απολαµβάνουν µείωση εξόδων σε κλιµατισµό και θέρµανση έως και 70%!
Expanded Polystyrene density

1.5lbs/cu.ﬅ. (25kgs/m3)

Average thickness of EPS

2.5"(6.35cm)/ panel (5" (12.7cm)total

Steady State R-value (foam)

R-21(U-Value 0,27 W/m2K)

Eﬀective R-value (concrete, form,
air inﬁltration, and thermal mass)

R-24 to R-50 (U-Value 0,23 W/m2K
-U-Value 0,11 W/m2K)

U-value

U-Value 0,23 W/m 2K -U-Value 0,11
W/m 2K

Actual R-value

4.4 (1,3 W/m2) Per inch of EPS

Thermal Mass
(form & concrete)

6" (15,24cm) core:72lbs/32.6kgs sq.ﬅ.
8” (20,32cm) core:96lbs/43,5kgs sq.ﬅ.

K-Factor

.24 Per inch of EPS

Water absorption

Less than 3% (ASTM C272)

Water vapor

0.56 perms per 2.5"(6,35cm)

Sound class

STC Sound Class rating of 54 with
1/2-inch sheet rock both sides
STC Sound Class rating of 51 with
1/2-inch sheet rock one side

Fire wall

Fire wall rating 5,000 to 12,000 lbs
per lineal foot for 3 hours.

Concrete compressive strength

3000 psi (206 bar)

Concrete pouring temperature

Down to 0°F (-18°C)

THERE IS ONLY ONE
ENERGY GRADE FOR
OUR HOMES
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