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Stimaţi Parteneri, 
 
 
 

Suntem convinşi cã preţurile în continuã creştere ale resurselor energetice sunt 
o preocupare importantã pentru toatã lumea, iar menţinerea ponderii acestora, 
la un nivel rezonabil, în preţurile produselor şi/sau servicilor oferite de firma 
Dvs., este de asemenea o prioritate de prim ordin pentru Dvs.. 
 
Totodatã, considerãm cã realizarea unor economii de energie şi implicit de 
fonduri, este deosebit de importantã pentru fiecare dintre noi, astfel încât 
realizarea unor proiecte eficiente din punct de vedere energetic este mai mult 
decât actualã în zilele noastre. 
 
În acest context, avem plãcerea sã vã transmitem un prim set de informaţii 
despre produsele termoizolatoare pentru reţele de conducte, tancuri, 
rezervoare precum şi pentru alte instalaţii tehnologice, promovate de  
societãţile noastre. 
 
Astfel, în situaţia în care intenţionaţi sã realizaţi unele lucrãri de reparaţii, 
înlocuiri sau investiţii noi în cadrul instalaţiilor tehnologice de care dispuneţi, 
sau în cadrul proiectelor pe care le executaţi, considerãm cã oferta noastrã  
conţine toate elementele care sã vã ajute sã realizaţi aceste lucrãri în cele mai 
bune condiţii şi cu un foarte bun raport preţ/calitate. 

 
Deoarece gama de tipodimensiuni a produselor este foarte largã, preţurile 
acestora vor fi influenţate atât de tipodimesiunile şi cantitãţile solicitate, cât şi 
de locaţia de livrare ale acestora, astfel încât oferta finalã va fi personalizatã  
pentru fiecare solicitare în parte. 
 
Toate produsele livrate vor fi însoţite de certificate şi declaraţii de conformitate. 

 
De asemenea, în ipoteza apariţiei unor nelãmuriri precum şi a necesitãţii unor 
informaţii suplimentare, vã rugãm nu ezitaţi sã ne contactaţi.  

 
În încheiere, ţin sã vã multumesc pentru timpul pe care l-aţi acordat parcurgerii 
ofertei noastre şi sã vã asigur de toatã disponibilitatea mea şi a colegilor mei 
pentru o viitoare colaborare reciproc avantajoasã.  
 
 
Cu stimã, 
 
Director general, 
 
ing. Mircea SUSAN, b.b.a. 
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Cochilii din poliuretan rigid 
 
 
 

Scurtã prezentare: 
 
Cochiliile din poliuretan rigid se utilizeazã la termoizolarea conductelor subterane şi 
supraterane pentru transportul agenţilor termici cu temperatura între - 200 °C şi + 100 °C (cu 
vârf maxim de funcţionare de + 120 °C, pentru perioade scurte de timp). 
 
Produsul constã dintr-o pereche de semicochilii profilate din poliuretan rigid având 1 m 
lungime, caşerate cu folie multistrat de aluminiu armat cu fibrã de sticlã astfel încât permit o 
montare uşoarã şi o îmbinare optimã.  
 
Principalele avantaje ale realizãrii termoizolãrii conductelor cu cochiliile din poliuretan 
caşerate cu folie multistrat din aluminiu produse de firma noastra, acestea sunt urmãtoarele: 
 

 Durata medie de viaţã 30 ani 

 Reducerea cu pânã la 60 % a cheltuielilor de exploatare şi întreţinere 

 Reducerea de peste 10 ori a pierderilor de energie în raport cu soluţiile clasice 

 Termenul de garanţie de minim 3 ani 

 Eficienţã mare la grosimi mici ale izolaţiei 

 Nu se îmbibã cu apã 

 Asigurã o foarte bunã protecţie anticondens şi la îngheţ 

 Protejare cu folie de aluminiu multistrat cu aspect plãcut şi rezistenţã mare la agenţi  
de mediu (se eliminã necesitatea acoperirii cu tablã, chiar şi pentru conductele ext.) 

 Montaj rapid şi uşor cu benzi autoadezive din aluminiu armate cu fibrã de sticlã şi cu 
spray special pentru lipirea etanşã a semicochiliilor din poliuretan 

 
Cochiliile din poliuretan sunt singurul produs care asigurã cea mai bunã protecţie la îngheţ a 
apei din conductele de transport a acesteia. 
 
Izolaţia ţevilor realizatã cu cochiliile din poliuretan este echivalentã cu cea a ţevilor 
preizolate, cu specificaţia cã preţul ansamblului ţeavã + izolaţie este mult mai mic decât în 
cazul celor dintâi, pãstrându-se însã aceleaşi performanţe ale izolaţiei realizate. 
 
Preţurile cochiliilor precum şi al elementelor speciale (coturi, ramificaţii, etc.) se vor comunica 
la cererea clientului, acestea fiind influenţate de o serie de carateristici tehnice ale pieselor 
speciale metalice, folosite la realizarea reţelei termice ce urmeazã a fi izolatã. 
 
Pentru diametre mai mari de 273 mm cochiliile sunt realizate din trei, patru sau mai mulţi 
segmenţi profilaţi. 
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Pentru orice tipodimensiuni ale cochiliilor dorite vã rugãm sã ne contactaţi telefonic, prin fax 
sau e-mail, firma noastrã putând livra cochilii din poliuretan având orice diametru şi orice 
grosime. 
 
Totodatã, societatea noastrã poate livra segmenţi si plãci profilate pentru termoizolarea 
rezervoarelor şi tancurilor precum şi capace din poliuretan pentru închiderea acestora. 
 
Accesoriile pentru montajul cochiliilor din poliuretan se gãsesc in lista de accesorii şi vor fi 
livrate împreunã cu furnitura de cochilii dupã calculul necesarului acestora, în funcţie de 
cantitãţile şi tipodimensiunile solicitate. 
 

Caracteristici tehnice:  
 

Nr. 
crt. 

Caracteristica UM Valori 
determinate 

Valori 
determinate 

Valori 
determinate 

1 Densitate Kg/mc 35 42 60 

2  Rezistenţa la compresiune 
la o deformaţie de 10 % 

kPa 240 pe oriz 
170 pe vert 

320 pe oriz 
240 pe vert 

550 pe oriz  
390 pe vert 

3 Rezist. la rupere la forfecare 
Rezist. la rupere la tracţiune 

kPa 
    kPa 

Min 150  
  480 pe oriz 
350 pe vert 

Min 170  
   540 pe oriz      
400 pe vert 

Min 210  
 750 pe oriz  
580 pe vert 

4 Absorţia de apã, 168 h % 0,5 0,5 0,5 

5 Stabilitatea dimensionalã 
24 h la - 30 °C 

% lung 
gros 

1,0 resp. 0,5              1,0 resp. 0,5              1,0  resp. 0,5              

6 Stabilitatea dimensionalã 
48 h la - 90 °C 

% vol. 2,5 2,5 2,5 
 

7 Temperatura de utilizare °C -200 …+100 -200 …+100 -200 …+100 

8 Viteza de ardere cm/min 9 9 9 

9 Conţinut de pori deschişi % max 10 max 10 max 10 

10 Conductivitatea termicã W/mK 0,022-0,023 0,022-0,023 0,022-0,023 

11 Clasa de combustibilitate  C3 C3 C3 

      

  

                

http://www.energosum.ro/
mailto:energosum@yahoo.com
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Cochilii din polistiren expandat (EPS) 
 
 
 

Scurtã prezentare: 
 
Polistirenul este produs din stirenul rezultat de la rafinãriile de petrol. Spuma rigidã EPS este 
un material de izolaţie predominant cu celulã închisã unde proporţia de pori umpluţi cu aer 
este de pânã la 98%. Densitatea brutã a spumei rigide EPS este de obicei între 10 si 35 

kg/m³ şi are o mare influenţã asupra multor caracteristici ale produsului. 

 
Cea mai importantã proprietate a spumei rigide EPS este conductibilitatea termicã joasã care 
depinde de densitatea brutã. Conductibilitata termicã minimã se înregistreazã când 
densitatea brutã este între 30-50 kg/m³ şi variazã între 0,034 si 0,037 W/mK când 
temperatura medie este de 0 °C. Pentru o densitate brutã datã, conductivitatea termicã a 
spumei este liniarã cu temperatura. 
 
Conţinutul de umezealã are un impact semnificativ asupra conductibilitaţii termice a spumei, 
conductivitatea termicã crescând cu 3-4 % pentru fiecare volum % de umezealã. Rezistenţa 
la transmitere a vaporilor de apã a spumei rigide (EPS) (valoarea µ) este relativ micã. In 
situaţia unor densitãţi brute variind între 15 si 30 kg/ml, valoarea µ este de 20 la 100.  
 
Aceasta înseamnã cã umezealã poate penetra materialul de izolaţie dacã este o diferenţã 
potrivitã în presiunea vaporilor. Prin urmare dacã este folositã ca material de izolaţie la 
temperaturi joase, spuma rigida EPS trebuie sa fie întotdeauna însoţitã de o barierã de 
vapori din folie metalicã, de obicei din folie de aluminiu. Pentru a proteja bariera de vapori 
vulnerabilã se adauga un învelis metalic protector, ceea ce face ca procesul de montare sã 
fie mai complex. 
 
Spuma rigidã EPS este un material de constructie care nu întreţine arderea (DIN 4102-B1). 
Când este expusã la flacarã, spuma din polistiren rigid, conţinând înhibitor de ardere, se 
topeşte fãrã a lua foc. Dacã contactul cu flacãra externa s-a întrerupt, materialul nu continuã 
sã ardã de la sine. La 100 °C spuma din polistiren rigid începe sã se înmoaie şi sã se 
strângã. Dacã va continua cãldura, se va topi. În conformitate cu informaţiile date de 
fabricant, materialul de izolaţie poate fi folosit la temp. cuprinse între – 180 °C şi + 80 °C. 
 

    

http://www.energosum.ro/
mailto:energosum@yahoo.com


 7 

          S.C.  ENERGOSUM  S.R.L. 
 

                              Nr. Reg. Com.: J01/402/1999, CUI: RO 12322654 
             RO40 BTRL 0010 1202 6633 80XX, B.T. Alba Iulia   

                   Alba Iulia, str. Regina Maria nr. 9, Judetul Alba 

soluţii eficiente pentru economii de energie                              Telefax : 0258.816860, Mobil : 0745.619499 

                                                                                                                        www.energosum.ro, e-mail : energosum@yahoo.com 
 
 
 
 

Cochilii din polistiren extrudat (Styrofoam) 
 
 
 
Scurtã prezentare: 
 
O diferenţã importantã între proprietãţile tehnice ale celor doua spume rigide se poate 
observa rezistenţa la compresiune mai mare la XPS.  
Mai mult, materialul are o rezistenţã puţin mai mare la transferul de vapori faţã de spuma 
rigidã EPS. În funcţie de tensiunea brutã, valoarea µ variazã între 80 si 200. Aceasta 
înseamnã cã o barierã de vapori separatã este absolut necesarã pentru acest material de 
izolaţie. 
 
Caracteristici tehnice: 
 

Nr. 
crt. 

Caracteristica UM Valori 
determinate 

Standard 

1 Densitate Kg/m3 32 DIN EN 1602 

2 Rezistenţa la compresiune la o 
deformaţie de 10 % 

N/mm 0,2 DIN EN 826 

3 Coeficientul de dilatare liniarã mm/m-K 0,07  

 4 Absorţia de apã % < 1,5 DIN EN 12087 

5 Stabilitatea dimensionalã 
în condiţii standard 

% lung gros - 0,5 la 
 + 0,5              

DIN EN 1604 

6 Stabilitatea dimensionalã % vol. < 2,0 DIN EN 1605 

7 Temperatura de utilizare °C - 180 … + 80  

8 Reacţia la foc (Euroclass)  E EN 13501-1 

9 Conţinut de pori deschişi % Max 10  

10 Conductivitatea termicã (10 °C) W/mK 0,030 DIN EN 12667 

11 Clasa de combustibilitate  B1 DIN 4102 

  

                      
  

  

http://www.energosum.ro/
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Cochilii din vatã mineralã 
 
 
 
Scurtã prezentare: 
 
Aceste produse se folosesc, în principal, pentru termoizolarea conductelor de transport a 
apei calde, a apei fierbinţi din instalaţiile de încãlzire, precum şi a celor care lucreazã cu abur 
sub presiune.  
 
Pot fi de asemenea utilizate la izolarea instalaţiilor de aerisire şi de aer condiţionat, a 
instalaţiilor cazanelor de încãlzire centralã, precum şi a recipienţilor pentru apã caldã şi a 
schimbatoarele de cãldurã. 
 
Caracteristici tehnice: 
 

 Temperatura de utilizare recomandatã: de la 0 °C la + 250 °C pentru cochiliile 
caşerate, respectiv + 400 °C pentru cele necaşerate (densitate 80 kg/mc)  

 Temperatura de utilizare recomandatã: de la 0 °C la + 250 °C pentru cochiliile 
caşerate, respectiv + 650 °C pentru cele necaşerate (densitate 120 kg/mc) 

 Valoarea medie a coeficientului de transfer termic (lambda): 0,033 W/mK 

 Comportarea la foc: incombustibil (clasa B) 

 Lungime cochilie: 1,0 m/buc. 

 Hidrofobã 

 Temperatura maximã admisã la suprafaţa cochiliei caşerate: 100 °C 

 Uşor de manipulat şi fãrã condiţii speciale de depozitare 
 

             
 
 
 
 
 
 
 

http://www.energosum.ro/
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Montajul cochiliilor:  
 
Cochiliile sunt secţionate de-a lungul generatoarei. Ele pot fi montate facil şi rapid, deoarece 
pot fi trase uşor pe ţevile ce urmeazã a fi izolate, îmbinându-se perfect de-a lungul tãieturii. 
 
Îmbinãrile longitudinale trebuie decalate cu 30º una faţã de cealaltã. Asiguraţi cochiliile cu 
sârmã galvanizatã sau cu benzi din oţel la o distanţã de maxim 300 mm. Dacã izolaţia este 
în mai multe straturi, îmbinãrile diferitelor straturi trebuie decalate.  
 
Cochiliile vor fi montate strâns presate una de alta, cu scopul eliminãrii punţilor termice. 
Fixarea cochiliilor necaşerate se va realiza cu ajutorul unei sârme zincate, petrecutã spiralat 
de 6-8 ori peste o cochilie pentru a se asigura o îmbinare perfectã atât în plan orizontal cât şi 
în plan transversal. 
 
Cochiliile caşerate cu folie de aluminiu sunt prevãzute cu fâşii de trecere de-a lungul tãieturii 
longitudinale (prelungirea caşerajului de aluminiu), realizându-se astfel o închidere perfectã a 
cochiliei. 
 
Dacã existã posibilitatea apariţiei unor solicitãri mecanice accentuate (în cazul conductelor 
interioare), sau conductele sunt pozate în exterior, atunci se recomandã protejarea cochiliilor 
cu un înveliş de tablã. 
 
Îmbinarea dintre cochilii se va realiza cu bandã autoadezivã armatã din aluminiu. 
 
În conformitate cu normele UE este necesar ca la montaj cochilia caseratã sã fie asiguratã    
(bandajatã) în trei poziţii (la fiecare capãt, respectiv la mijlocul cochiliei) cu bandã 
autoadezivã armatã din aluminiu. 
 
Construcţii suport:  
 
Inelele suport nu sunt necesare în general la izolaţia cu cochilii. Pentru ţevile care sunt 
supuse la încãrcãri mecanice mari (de ex. vibraţii puternice) sau/şi la temperaturi de peste 
300 ºC, se determinã în fiecare caz în parte dacã un inel distanţier este necesar sau nu. 
 
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.energosum.ro/
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Saltea lamell din vatã mineralã  
caşeratã cu folie aluminiu 

 

 

 

Scurta prezentare: 
 

Pentru izolarea ţevilor de instalaţii cu diametru mare (peste 300 mm) sau a instalaţiilor 
tehnologice cu suprafaţã mare de izolare (rezervoare, cazane, schimbãtoare de cãldurã),  
se pot utiliza saltelele lamell din vatã de sticlã sau mineralã cu lãţimea de 500 sau 1.000 mm.  
 
Saltelele se produc numai cu caşeraj din folie de aluminiu armat cu fibrã de sticlã, fibrele de 
vatã din conţinutul lamell-ului fiind dispuse perpendicular pe folie, astfel încât produsele sub 
formã de lamell aduc un plus de rezistenţã şi elasticitate lucrãrii şi asigurã o stabilitate 
dimensionalã ridicatã a izolaţiei realizate. 

 
Saltelele lamell se utilizeazã cu succes atât la izolarea suprafeţelor curbe neregulate cât  
şi la izolarea suprafeţelor drepte. 

 
Prin utilizarea acestui produs se asigurã, pe lângã o termo-fono izolare foarte bunã, şi o 
protecţie sporitã împotriva focului, saltelele având o bunã rezistenţã la foc şi de asemenea  
nu întreţin arderea. 
Gama de grosimi a saltelelor este urmãtoarea: 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100 mm. 

 
Caracteristici tehnice: 
 

 Temperatura de utilizare recomandatã (în funcţie de densitatea saltelei):                   
de la 0 °C pânã la max. + 600 °C 

 Valoarea medie a coeficientului de transmisie termicã: 0,050 W/mK 

 Comportarea la foc: incombustibil, practic neinflamabil (clasa B) 

 Mod de prezentare: în sul cu lãtimea de 500 respectiv 1.000 mm 

 Folia de caşerat: folie de aluminiu armatã cu fibrã de sticlã 

 Permeabile la vapori, hidrofobizate, rezistente la mediu alcalin 
 

                                        

http://www.energosum.ro/
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Saltele din vatã mineralã  
cusute pe plasã rabitz (ne)caşerate cu folie aluminiu 

 

 

 

Scurtã prezentare: 
 
Saltele din vatã mineralã cusute pe plasã rabitz (ne)caşerate cu folie aluminiu se utilizeazã la 
izolarea termicã şi fonicã precum şi la protecţia la foc a echipamentelor industriale, coşurilor 
de fum, conductelor de gaze de evacuare, rezervoare, conducte de orice tip, trasee de aer 
condiţionat, etc., care lucreazã la temperaturi de pânã la + 750 °C. 

 

Saltelele din vatã mineralã bazalticã, cu liant de rãsinã organicã, hidrofobizate în masã şi 
cusute pe plasã rabitz din zinc sau inox, pot fi necaşerate sau caşerate pe o faţã (între plasa 
metalicã şi salteaua de vatã) cu folie de aluminiu armatã cu plasã de fibrã de sticlã. 

 
Proprietãţile vatei minerale bazaltice: 

 

 Termoizolare, protecţie la foc, protecţie împotriva propãgãrii flãcãrilor, protecţie fonicã 

 Sunt stabile dimensional, rezistente la mediu alcalin şi la acţiunea dãunãtorilor 

 Nu dãuneaza sãnãtãţii 

 Îşi menţine forma şi volumul la temperaturi variabile şi se adapteazã perfect la diferite  
forme structurale fiind uşor de tãiat la forma şi dimensiunea doritã 
 

Saltelele sunt ambalate rulate şi comprimate în folie de polietilenã, înscriptionatã cu numele 
producãtorului şi datele generale tipãrite pe eticheta produsului. 

 
Dimensiuni:   
Grosime: 30, 40, 50, 60, 80, 100 mm 
Lãţime: 1000 mm 

 
 

Caracteristici tehnice: 
 

 Temperatura maximã admisã: între + 640 °C şi + 750 °C 

 Clasa de combustibilitate: A1      

 Raportul între coeficientul de conductibilitate tehnicã şi temperaturã: t = 50 °C,  
λ = 0,039 W/Mk 

 Densitate nominalã: 80, 105 şi128 kg/m³ 
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Plãci din vatã mineralã  
(ne)caşerate cu folie aluminiu 

 
 
 
Scurtã prezentare: 
 
Plãcile din vatã mineralã (ne)caşerate cu folie aluminiu se utilizeaza la izolarea termicã, 
fonicã şi protecţia la foc a suprafeţelor plane sau uşor curbate ale echipamentelor centralelor 
industriale şi termice (boilere, furnale, etc.). 
  
Se pot utiliza şi în segmentul construcţiilor generale pentru protecţia la foc şi izolarea fonicã 
la pereţi de compartimentare, faţade ventilate şi canale de ventilaţie. 
 
Plãcile din vatã mineralã bazalticã, cu liant de rãşinã organicã sunt hidrofobizate în masã. Se 
pot livra necaşerate sau caşerate.  
 
Plãcile cu grosimi de la 40 la 120 mm pot fi caşerate pe o faţã sau pe ambele feţe cu folie de 
aluminiu armatã cu plasã de fibrã de sticlã sau cu împletiturã neţesutã din fibre de sticlã, de 
culoare neagrã. 
 
Plãcile sunt ambalate în folie de polietilenã, inscripţionatã cu numele producãtorului, şi datele 
generale tipãrite pe eticheta produsului. 
 
Proprietãţile vatei minerale bazaltice: 

 

 Termoizolare, protecţie la foc, protecţie împotriva propãgãrii flãcãrilor, protecţie fonicã 

 Sunt stabile dimensional, rezistente la mediu alcalin şi la acţiunea dãunãtorilor 

 Nu dãuneaza sãnãtãţii 
 

 

Grosime (mm) 20 30 40 50 60 80 100 120 140 160 180

Lungime x latime (mm)

Dens. 40 kg/mc, mp/pach - - 9,0 7,2 6,0 4,8 3,0 3,0 2,4 2,4 1,8

Dens. 60 kg/mc, mp/pach - - 7,2 6,0 4,8 3,6 3,0 2,4 1,8 1,8 1,2

Dens. 80 kg/mc, mp/pach - - 7,2 6,0 4,8 3,6 2,4 2,4 1,8 1,8 1,2

Dens.100 kg/mc, mp/pach 10,8 7,2 6,0 4,8 3,6 3,0 1,8 1,8 1,8 - -

Dens.120 kg/mc, mp/pach - 6,0 4,8 3,6 3,0 2,4 - 1,8 - - -

1000x600

Dimensiuni, gama de produse, ambalarea
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Tuburi 
 din polietilenã expandatã 

 
 
 

Scurtã prezentare: 
 
Tubolit  DG: 
 
Este o izolaţie din polietilenã de înaltã calitate pentru instalaţii de încãlzire şi sanitare. Având 
la bazã un procedeu de fabricaţie inovator, tuburile izolatoare tip Tubolit au stabilitate 
dimensionalã, dupã instalarea lor pe ţeavã revenind la forma iniţialã.  
În variantele cu semicrestãturã şi crestãturã începutã, punerea lor în operã este mult 
uşuratã. 
 
Tubolit  DG-A autoadeziv: 
 
Este o altã variantã de prezentare a produsului de mai sus, diferenţa constând în faptul cã 
este secţonat pe generatoare iar în secţune are suprafaţa auto-adezivã, pentru o montare 
mai uşoarã în cazul instalaţiilor deja existente. 
 
Produsul este disponibil atât sub formã de tuburi cu lungimea de 2 ml cât şi sub formã de 
plãci rulate, având diferite grosimi şi diametre. 
 
Tubolit  S plus: 
 
Este o izolaţie caşeratã cu folie din PE care permite o instalare uşoarã şi rapidã. 
Se utilizeazã pentru izolarea corectã a instalaţiilor expuse la contactul cu materialele de 
construcţii sau la presiuni mecanice în pereţi sau pardoseli. 
Produsul prezintã un învelis interior transparent şi alunecos, fiind disponibil în role cu 
lungimea de 20 ml şi grosimea izolaţiei de 4 mm. 
 
Caracteristici tehnice: 
 

 Temperatura de utilizare medie: pânã la + 102 °C 

 Coeficient de conductivitate termicã la 10 °C: 0,038 W/mk 

 Clasa materialului de construcţie: rezistenţã normalã la aprindere (DIN 4102) 

 Rezistent la materiale de construcţii convenţionale ca beton, piartra de var, mortar, 
ciment, etc. 

 Trãsãturi specifice: satisface standardele şi cerinţele minime ale DIN 1986, secţiunile 
2 şi 7. Nu conţine CFC. Nu conţine HCFC 

 Dimensiuni standard: Tubolit DG - 2 m, Tubolit S plus - 20 m 
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Tuburi şi role 
din cauciuc elastomeric cu celule închise 

 
 

 

Scurtã prezentare: 
 

Cauciucul elastomeric este un material izolant, cu structura celularã închisã, având 
proprietãţi de elasticitate şi durabilitate excelente. 
Este utilizat în principal pentru izolaţii la instalaţiile de încãlzire şi rãcire, care folosesc agenţi 
termici cu temperatura între - 40 °C şi + 105 °C. 

 
Tuburi şi role izolante simple sau autoadezive 
 
Produsele din cauciuc elastomeric cu celule închise utilizate pentru izolaţii la instalaţii şi 
sisteme de încãlzire şi rãcire. Varianta cu autoadeziv asigurã un timp de montare redus cu 
pânã la 50%. 

 
Tuburi şi role izolante caşerate cu folie de aluminiu, simple sau autoadezive 
 
Role din cauciuc elastomeric caşerate cu folie de aluminiu, aceasta asigurând o mai bunã 
protecţie la difuzia vaporilor de apã precum şi o rezistenţã mecanicã sporitã. 

 
Role izolante autoadezive cu caşeraj compozit Al CLAD 
 
Role din cauciuc elastomeric cu autoadeziv şi caseraj compozit Al. Destinate aplicãrii la 
lucrãrile care necesitã o protecţie mecanicã mult sporitã. 

 
Caracteristici tehnice: 
      

 Temperatura de utilizare: - 40 °C şi 105 °C 

 Coeficient de conductivitate termicã: λ = 0,038 W/mk la temperatura medie de 0 °C 

 Coeficient la rezistenţã la difuzia de vapori: µ = 7.000 

 Caracteristici de ardere: autoextincţie 

 Rezistenţa la intemperii: bunã, la montarea la exterior este necesarã aplicarea unui 
înveliş de protecţie (vopsea protectoare) sau acoperirea izolaţiei 

 Miros: neutru 

 Culoare: negru 

 Etanş împotriva umiditãţii 

 Evitã formarea condensului  

 Diametre: 6 - 160 mm 

 Grosimi de izolaţie:   
     6, 9, 13, 19, 25, 32 mm – tuburi 
     6, 9, 13, 19, 25, 32 mm – placi, role simple sau autoadezive 
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Tuburi din cauciuc elastomeric  
cu celule închise pentru instalaţiile cu panouri solare 

 
  

 
Scurtã prezentare: 
 
Acesta este un material izolant pe bazã de cauciuc elastomeric, având caracteristici speciale 
faţã de produsele comune de acelasi tip.  
 
Produsul are la baza o tehnologie care permite utilizarea lui pânã la temperaturi de + 150°C. 
 
Se utilizeazã în mod special la panouri solare, tuburi de vapori sau gaz care ajung la 
temperaturi foarte înalte, instalaţii pentru distribuţia aerului cald sau care prezintã variaţii de 
temperaturã. 
 
De asemenea produsul este rezistent la radiaţiile UV, aceastã caracteristicã permiţând 
montarea la exterior fãrã o protecţie suplimentarã. 
 
Ceea ce îl recomandã este şi faptul ca are o comportare adecvatã la diferiţi factori cum ar fi 
rezistenţa la uleiuri, nu întreţine arderea, degajând volume minime de fum în cazul unui 
incendiu, rezistenţã sporitã la difuzia vaporilor de apã. 
 
Produsul este disponibil atât sub formã de tuburi cu lungimea de 2 ml cât şi sub formã de 
plãci rulate, având diferite grosimi şi diametre între 10 si 89 mm. 
 
Caracteristici tehnice: 
 

 Temperatura de utilizare: între - 40 °C şi + 150 °C 

 Coeficient de conductivitate termica: λ = 0,040 W/mk la temperatura medie de 0 °C 

 Coeficient de rezistenţã la difuzia de aburi: µ = 3,000 

 Caracteristici de ardere: autoextincţie 

 Rezistenţa la intemperii: rezistã la radiaţiile UV putând fi montat la exterior fãrã o 
protecţie suplimentarã, are o rezistenţã sporitã la uleiuri 

 Miros: neutru 

 Culoare: negru 

 Dimensiuni de bazã: lungimea tuburilor – 2 m iar placa în role are o lãţime de 1m 
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Folie PVC tip Isogenopack 
pentru protecţia termoizolaţiilor conductelor 

 
 

 

Scurtã prezentare: 
 

Protecţia cu folie PVC a izolaţiilor conductelor care transportã agenţi termici poate fi folositã 
în cazul tuturor reţelelor de conducte interioare şi exterioare (protejate la razele soarelui şi 
intemperii naturale) şi în mod deosebit a celor din industria alimentarã, a bãuturilor de orice 
fel, în industria farmaceuticã şi în ramuri ale industriei chimice unde existã cerinţe deosebite 
de mediu. 
 
Spre deosebire de protecţiile izolaţiilor realizate din tablã sau folie de aluminiu, folia de PVC 
este imunã la coroziunea galvanicã sau/şi electroliticã, astfel încât acest tip de protecţie este 
absolut necesarã în industria bauturilor alcoolice, a vinului în special, unde apare fenomenul 
degajãrii de vapori de alcool care atacã folia şi tabla de aluminiu. 
 
Totodatã folia din PVC actioneazã ca barierã de vapori şi este rezistentã la radiaţiile 
ultraviolete şi la acţiuni mecanice. Aceasta este foarte esteticã şi se poate curãţi foarte uşor 
prin spãlare cu solvenţi obisnuiţi şi apã. 
 
Montajul foliei PVC este foarte simplu şi se realizeazã prin lipire cu un adeziv special sau 
prin lipire cu bandã autoadezivã din PVC respectiv prin prindere cu clipsuri din plastic. 
 
Caracteristici tehnice: 
 

Culoare gri 

Densitate 1,38 g/mm3 

Greutate 414 g/m2 

Grosime 0,3 mm 

Lãţime 1.000 mm 

Factor de rezistenţã la difuziunea de vapori cca 130.000 1/Kd 

Modul de elasticitate cca.1.800 N/mm2 

Conductibilitate termicã 0,16 W/mK 

Temperatura de utilizare - 20 … + 65 ºC 

Clasa de combustibilitate C1 

Coeficient de dilataţie termicã K-1 0,9 x 10-4 

Permeabilitate la vapori de apã la 20 ºC, umid. 85 %, şi g = 0,3 mm cca. 0,9 g/m²d 
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Comportamentul la acţiunea diverşilor agenţi chimici: 
 

Agent chimic Temperatura (ºC) Reacţie 

Acetaldehidã < 40 % 20 - 

Acetonã - - 

Alcool etilic 96 % si 20 + 

2 % toluen 40 + 

Soluţie 96 % 60 (+) 

Aldehide 100 % 20 - 

Sãruri de aluminiu 40 + 

Amoniac apos 40 + 

Amoniac gazos 60 + 

Hidrocarburi alifatice pure 60 + 

Benzen 20 (+) 

Clor umed 20 (+) 

Clor uscat 20 + 

Gaz clorhidric uscat 60 + 

Sãruri de fier, soluţii diluate 40 + 

Sãruri de fier, soluţii saturate 60 + 

Acid acetic 25-60 % 60 + 

Glicerinã 60 + 

Potasiu caustic 50 % 60 + 

Sãruri potasice 40 + 

Sare de bucãtãrie 40 + 

Monoxid de carbon 100 % 60 + 

Alcool metilic concentrat 40 + 

Uleiuri minerale 60 + 

Sodã causticã diluatã 40 + 

Sodã causticã 50 % 60 + 

Mercur 60 + 

Acid nitric diluat  40 + 

50-65 % 20 + 

30-50 % 50 + 

98 % 20 - 

Acid clorhidric diluat 40 + 

30 % 60 + 

Oxigen 60 + 

Anhidridã sulfuroasã uscatã 40 + 

Anhidridã sulfuroasã umedã 60 + 

Acid sulfuric 60 (+) 

96 % 20 + 

96 % 60 (+) 

80-90 % 40 + 

40-80 % 60 + 

pânã la 40 % 60 (+) 

Hidrogen  60 + 

Tetraclorurã de carbon 20 (+) 
LEGENDÃ: + rezistent; - nerezistent; (+) rezistent în anumite condiţii 
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Mastic din raşini poliesterice  
armat cu fibrã de sticlã, pentru protecţia 
izolaţiilor conductelor şi rezervoarelor 

 
 
 

Scurtã prezentare:  
 

Produsul de mai sus, este o folie protectoare din rãşini poliesterice armate cu fibrã de sticlã 
şi care se prezintã sub forma unor role cu dimensiunea de 600 x 10.000 mm (6 mp/rolã) şi 
având grosimea de la 1 pânã la 2 mm. 
 
Pentru montajul acesteia nu este necesar nici un fel de adeziv, ea întãrindu-se dupã montaj 
sub efectul razelor solare, sau cu ajutorul unei lãmpi cu raze ultraviolete, ceea ce îi conferã o 
foarte bunã rezistenţã la intemperii naturale, eliminând în totalitate infiltraţiile de apã şi 
conferindu-i o rezistenţã mecanicã forte bunã. 

 
Dupã montaj este practic imposibilã exfolierea ei de pe izolaţie. 

 
Masticul are excelente proprietãţi mecanice, rezistenţã la foc, e o excelentã barierã de vapori 
şi rezistã foarte bine intemperiilor naturale şi radiaţiilor ultraviolete. 

 
Este compatibilã cu toate tipurile de izolaţie folosite pentru termoizolarea conductelor, nu 
necesitã operaţii deosebite la montaj şi nici alte accesorii. 

 
Caracteristici tehnice: 
 

 Rezistenţa la încovoiere (ASTM D 790)           184,30   MPa  

 Modulul de încovoiere (ASTM D 2344)                 6,10   GPa 

 Rezistenţa la tracţiune (ASTM D 3039M)            85,74   MPa 

 Modulul de tracţiune (ASTM D 3039M)                 8,69   GPa 

 Coeficientul de absorbţie de apã                           0,36   % 

 Duritatea Rockwell                                               92,00 

 Termenul de garanţie                                          10 ani 

 Durata medie de viaţã                                     min. 25 ani 
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Folie pentru protecţia izolaţiei sistemelor 
de conducte subterane şi supraterane pozate în exterior 

 
 
 

Scurta prezentare: 
 
Produsul pe care vi-l prezentãm în cele ce urmeazã reuneşte flexibilitatea unei protecţii din 
plastic, cu aspectul exterior al unei protecţii metalice. 
 
Spre deosebire de protecţiile metalice, folia nu se deformeazã permanent sub acţiunea 
forţelor mecanice cu care poate interacţiona, ci revine imediat la forma iniţialã. 
 
Materialul din care este realizatã are o rezistenţã înaltã la radiaţiile ultraviolete. Odatã 
instalatã rãmâne nedeterioratã în ceea ce priveşte funcţiunea şi aparenţa sa exterioarã chiar 
şi dupã mulţi ani de funcţionare şi implicit dupã o lungã expunere la razele ultraviolete ale 
soarelui. 

Datoritã rezistenţei mari la impact, folia este de asemenea foarte rezistentã la strãpungere, 
având în vedere riscul de atragere a trãsnetelor în cazul expunerii ei lângã pãrţi metalice ale 
structurilor din care ar putea face parte. 

În plus, caracteristica importantã a acesteia o constituie rezistenţa şi impermeabilitatea 
ridicate, ceea ce înseamnã cã are un comportament excellent vis-a-vis de agresiunea 
factorilor de mediu. 

Montajul foliei este foarte simplu şi poate fi realizat în regie proprie, îmbinãrile longitudinale şi 
transversale ale foliei fiind realizate cu capse din plastic şi benzi autoadezive din acelaşi 
material cu lãţimea de 50, 75 sau 100 mm. 
 

Cacteristici tehnice: 
 

 Temperatura de utilizare:                      - 25 ºC la + 75 ºC 

 Grosime:                                            0,35 mm 

 Masa:                                                 0,86 kg/mp 

 Rezistenţa la apã:                               excelentã 

 Rezistenţa la intemperii naturale:                           excelentã 

 Permeabilitatea la vapori de apã:       < 0,03 g/mc/24h 

 Elongaţia maximã:          4 % 

 Rezistenţa la foc (DIN 4102 ):                                clasa B 1 

 Mod de prezentare:      rolã 1,2 m x 25 m 
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Folie autoadezivã pentru protecţia izolaţiei sistemelor    
de conducte subterane şi supraterane pozate în exterior 

 
 
 

Scurtã prezentare:  
 

Produsul pe care vi-l prezentãm în cele ce urmeazã reuneşte flexibilitatea unei protecţii din 
plastic, cu aspectul exterior al unei protecţii metalice. 
 
Spre deosebire de protecţiile metalice, folia nu se deformeazã permanent sub acţiunea 
forţelor mecanice cu care poate interacţiona, ci revine imediat la forma iniţialã. 
 

Materialul din care este realizatã are o rezistenţã înaltã la radiaţiile ultraviolete. Odatã 
instalatã rãmâne nedeterioratã în cea ce priveste funcţiunea şi aparenţa sa exterioarã chiar 
şi dupã mulţi ani de funcţionare şi implicit dupã o lungã expunere la razele ultraviolete ale 
soarelui. 
 

Datoritã rezistenţei mari la impact, folia este de asemenea foarte rezistentã la strãpungere, 
având în vedere riscul de atragere a trasnetelor în cazul expunerii ei lângã pãrţi metalice ale 
structurilor din care ar putea face parte. 
 

În plus, caracteristica importantã a acesteia o constituie rezistenţa şi impermeabilitatea 
ridicate, ceea ce înseamnã ca are un comportament excelent vis-a-vis de agresiunea 
factorilor de mediu. 
 

Folia autoadezivã specialã pe care v-o propunem in aceasta prezentare este realizata dintr-
un strat adeziv de cauciuc elastomeric caşerat cu o folie de 25 microni de aluminiu întãritã cu 
o folie protectivã din polietilenâ, toate acestea dându-i în plus şi calitatea unei foarte bune 
bariere de vapori. 
 

Ea este folositã pe scarã largã de mari companii petroliere ca SHELL, BP, TOTAL, ELF,   
pentru realizarea proiectelor din industria petrochimicã respectiv în instalaţii criogenice care 
prezintã condiţii grele de exploatare. 
 

Montajul foliei este foarte simplu şi poate fi realizat în regie proprie, îmbinãrile longitudinale şi 
transversale ale foliei fiind realizate cu benzi autoadezive din acelaşi material cu lãţimea de 
50 sau 100 mm. 
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Caracteristici tehnice: 
 

 Temperatura de utilizare:                      - 30 °C la + 80 °C 

 Grosime:                                             1 mm 

 Masa:                                                  1 kg/mp 

 Rezistenţa la apã:                                excelentã 

 Rezistenţa la intemperii naturale:        excelentã 

 Permeabilitatea la vapori de apã:        0 

 Alungirea cauciucului între 5 şi 70 °C:        < 3 mm 

 Rezistenţa la foc:                                  clasa M1 

 Clasa de rãspândire a flãcãrii conform ASTM E84-05            20 
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Spray adeziv pentru lipirea izolaţiilor tehnologice 
 
 
 
Scurtã prezentare:  
 
Spray-ul recomandat este un adeziv profesional de tip aerosol folosit pentru lipirea puternicã 
a cochiliilor şi plãcilor din poliuretan, precum şi a materialelor de tip vatã mineralã, folii 
aluminiu, metal, plutã, folii PVC, cauciuc, lemn, etc.. 
Este foarte uşor de folosit, curat şi economic având o formulã chimicã ce nu conţine 
diclormetan şi CFC sau HCFC. 
Nu se aplicã pentru lipirea pe suprafeţe din cupru sau zincate. 
 
Instrucţiuni de aplicare: 
 
Se agitã bine înainte de folosire. Se selecteazã poziţia diuzei de spreiere. Se spreieazã 
adezivul de la o distanţa de aprox. 15 cm de sprafaţa în cauzã. Dupã folosire se întoarce 
tubul de aerosol cu diuza de spreiere în jos şi se ţine apãsat pânã ce aceasta se curatã. 
 
Pentru lipirile permanente: 
Dacã una din suprafeţe este poroasã se spreieazã numai o singurã suprafaţã, se asteaptã 
aprox. 2 minute şi apoi se preseazã ferm cele douã suprafeţe care trebuie lipite 
Dacã ambele suprafeţe de lipit sunt netede (nu sunt poroase) se spreieazã ambele 
suprafeţe, se asteaptã aprox. 5-10 minute şi apoi se preseazã cele douã suprafeţe de lipit 
Excesul de adeziv se şterge cu terebentinã (dacã e cazul). 
 
Pentru lipirile temporare: 
Se spreieazã produsul pe o singurã suprafaţã. Se asteaptã 3 - 5 minute şi apoi se preseazã 
suprafetele de lipit. 

 
Caracteristici tehnice: 
 

 Compoziţie:      solvent SBR (Styren Butadiena Rubber) 

 Acoperire:      aprox. 5 m² / tub de 500 ml 

 Temperatura de aplicare:      + 5 la + 30 °C 

 Temperatura de operare:     -10 la + 40 °C 

 Culoare:       galben aurie 

 Condiţii de depozitare:           în spaţii curate, uscate şi întunecate la o temperaturã de 
                                                         + 5 la + 25 °C, în condiţiile în care nu s-a lucrat cu doza        

în termen de 12 luni de la data livrãrii 
Mãsuri de precautie: 
Tubul presurizat în care se aflã adezivul nu trebuie lãsat expus razelor solare şi nu trebuie 
ţinut la temperaturi mai mari de 50 °C. 
Se interzice gãurirea şi aruncarea în foc atât înainte cât şi dupã folosire. 
A nu se spreia pe o flacarã deschisã sau pe o suprafaţã inflamabilã sau incandescentã. 
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Pioneze autoadezive 
pentru fixarea saltelelor şi plãcilor din vatã mineralã 

 
 
 

Scurtã prezentare:  
 
Pionezele autoadezive pentru fixarea saltelelor şi plãcilor de vatã mineralã sunt fabricate din 
oţel galvanizat şi constau dintr-un picior “talpã” de fixare prevãzut cu un strat autoadeziv din 
cauciuc sintetic, rondea de strângere şi cãpãcel de protecţie în funcţie de utilizare). 
 
Dupã fixarea saltelei (plãcii) din vatã mineralã în pionezã, se monteaza prin presare 
rondeaua de fixare în vârful  piciorului pionezei, astfel încât salteaua de vatã va rãmâne în 
poziţia iniţialã. 
 
“Talpa” pionezei are dimensiunea de 50 x 50 mm, fiecare metru pãtrat de izolaţie necesitând 
între 5 si 12 pioneze de fixare, în funcţie de densitatea vatei minerale. 
 
Temperatura de montaj a pionezelor trebuie sã fie de minim 10 °C. 
 
Intervalul de temperaturã unde pionezele de fixare autoadezive pot fi folosite este între - 40 
°C şi + 80 °C (max. 100 °C pentru intervale scurte de timp). 
 
Pentru temperaturi mai mari pionezele se pot livra şi farã banda autoadezivã pe talpa 
acesteia, fixarea fiind realizatã mecanic sau prin sudarea tãlpii metalice de suprafaţa ce 
urmeazã a fi izolatã. 
 
Pionezele autoadezive aderã uşor la orice tip de suprafaţã (metal, lemn, zidãrie, rigips, etc.)  
cu condiţia ca suprafaţa de montaj sã fie uscatã, fãrã grãsimi şi fãrã praf.  
 
Utilizarea pionezelor este recomandatã la termoizolarea tancurilor, a rezervoarelor, a 
pereţilor de orice fel şi a oricãror alte tipuri de izolaţii realizate cu saltele şi plãci din vatã. 
 
Ĩnãlţimea pionezei poate fi: 25, 32, 42, 51, 63, 76, 89, 105, 114, 125 şi140 mm. 
Cantitatea pe cutie: 250 bucãţi. 
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Bandã autoadezivã armatã din aluminiu 
 

 

 

Scurtã prezentare:  

 

Banda autoadezivã armatã din aluminiu este constituitã dintr-un strat rigid de folie 
autoadezivã din aluminiu, armatã cu o reţea din fibrã de sticlã, pentru realizarea 
îmbinãrilor prin lipire în cadrul lucrãrilor de climatizare, ventilaţie precum şi a tuturor 
celor unde se recomandã etanşarea rosturilor de îmbinare a produselor izolatoare. 
 
Banda este realizatã din douã straturi: un strat exterior din folie de aluminiu şi un strat 
adeziv pe baza de cauciuc, la interior. 
 
Elongaţia maximã este de 5-7 %, în funcţie de grosimea benzii.  
 
Produsul este optim a fi folosit pentru aplicãri în intervalul de temperaturã de: – 10 °C 
pânã la + 80 °C. 
 
Este optim ca montajul benzii sã se realizeze la temperaturi ale mediului exterior între 
+5 °C şi +40 °C. 
 
Banda autoadezivã armatã din aluminiu este potrivitã pentru procese tehnologice cu o 
presiune de pânã la +1.000 Pa. 
 
Adezivitatea acesteia este de - 2,5 kg/2,5 cm, dacã suprafaţa pe care se aplicã este 
fãrã urmã de praf sau grãsimi. 
 
În ceea ce priveste rezistenţa la foc, banda cu o grosime de 30 microni a fost 
clasificatã în clasa B PA111 2.2266, în conformitate cu DIN 4102,  
 
Produsul se poate depozita la temperatura camerei pentru o duratã de 1 an, fãrã ca 
aceasta sã-i afecteze proprietãţile constructive. 
  
Benzile autoadezive armate din aluminiu sunt disponibile în trei variante de livrare, în 
funcţie de lãţimea benzii, respectiv 50, 75 şi 100 mm. 
 
Lungimea standard a unei role este de 45 sau 50 m iar grosimea este de aproximativ 
30 microni. 
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Accesorii montaj produse termoizolatoare 
 

 
 

 Adeziv montaj izolaţii Armaflex/K-Flex 

 Banda autoadezivã Armaflex/K - Flex cu g = 3 mm, l = 50 mm şi L = 15 m 

 Soluţie de curãţat suprafaţa înainte de montaj 

 Bandã autoadeziva din PVC, neagrã, gri, roşie, albastrã, pentru montaj: 
 lãţime l = 50 mm, 25 m/rolã                             

 Capse plastic montaj folie PVC (1 pachet = 1.000 buc.) 

 Capsator montaj capse plastic 

 Adeziv lichid pentru lipire folie PVC  

 Bandã autoadezivã din PVC pentru montaj: 
           - lãţime l = 30 mm, 33 m/rolã 
 - lãţime l = 50 mm, 25 m/rolã    

 Elemente speciale prefabricate (coturi, ramificaţii, cutii valve, etc.) din PVC 

 Bandã autoadezivã armatã şi/sau nearmatã din aluminiu pentru montaj: 
  - lãţime l =   50 mm, 50 m/rolã                             
  - lãţime l =   75 mm, 50 m/rolã                             
  - lãţime l = 100 mm, 50 m/rolã     

 Manşete de capãt din aluminiu pentru închiderea izolaţiilor caşerate aluminiu 

 Pioneze autoadezive fixare saltele şi plãci din vatã mineralã     

 Cuie metalice cu fixare prin sudura de suprafaţa de izolat, pentru saltele şi plãci din 
vatã mineralã 

 Perniţe termoizolatoare pentru piese cu geometrie variabilã (robineti). Acestea se 
prezintã sub formã de manşoane de izolaţie detaşabile, optim a fi folosite la montarea 
de robineţi industriali, pentru izolarea lor. Ele se pot aplica şi la izolarea şi protejarea 
galeriilor de evacuare industriale, precum şi pe rosturile de dilataţie, pentru a mãri 
rezistenta termicã la fluctuaţiile de temperaturã care pot determina modificãri de 
structurã. Produsele sunt destinate în primul rând izolãrii robineţilor industriali, care 
trebuie feriţi de variaţiile de temperaturã, îngheţ pe timpul iernii sau expunere la 
temperaturi foarte ridicate, în medii industriale, sau pe timpul verii 

 Tablã de aluminiu pentru protectia izolaţiilor cu grosimi de 0,4 mm, 0,6 mm, 0,8 mm,  
           0,9 mm si 1,0 mm 

 Tablã din oţel zincat de diferite grosimi 

 Elemente prefabricate din tablã, în funcţie de necesar 

 Sârmã zincatã pentru fixarea produselor izolatoare (unde este necesar) 

 Accesorii necesare pentru montajul învelişului de tablã 
           La cerere putem livra elementele de protecţie din tablã gata fabricate. 
           Nu asigurãm montajul acestora.  
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Protecţie din tablã a produselor termoizolatoare 
 
 
 
În ipoteza în care se doreşte realizarea protecţiei izolaţiei cu tablã, vã putem oferi acest 
produs în varianta zincatã sau din aluminiu cu diferite grosimi. 
 
Totodatã putem livra în varianta prefabricatã şi elemente speciale necesare (coturi, 
ramificaţii, cutii valve, etc.) împreunã cu întreaga gamã de accesorii necesare montajului. 
 
Spre exemplu, manşoanele drepte au urmãtoarele caracteristici: 
 

 lungime - 1 m 

 6 gãuri cu diametrul de 3,2 mm pe lungime  

 3 cm suprapunere pe generatoare 

 cuplare prin caneluri complementare la ambele capete 
 
Grosime recomandatã tablã aluminiu pentru diametru ţeavã:  
 

 ø   80 pânã la ø 200 mm - 0,6 mm 

 ø 210 pânã la ø 350 mm - 0,8 mm 

 ø 360 pânã la ø 500 mm - 1,0 mm 
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Saltea fibrã ceramicã 
 tip S şi tip Z 

 
 

 

Scurtã prezentare: 

 
Salteaua din fibrã ceramicã este un material uşor şi flexibil, fabricat din fibrã ceramicã 
rãsucitã. Lungimea mare a fibrelor din care se produce o face una dintre cele mai rezistente 
fibre ceramice. Are contracţie micã şi proprietãţi izolatoare foarte bune cu capacitate de 
acumulare a cãldurii foarte micã şi rezistenţã mare la şoc termic. Nu este afectatã de 
substanţe chimice cu excepţia acidului fosforic şi alcalii concentrate. Dacã este udatã de apã 
sau abur proprietãţile termice şi fizice rãmân neafectate dupã uscare. 
 

Caracteristici generale: 

 
 Rezistenţã mare la temperaturi înalte    

 Conductivitate termicã micã  

 Reflecţie mare a cãldurii 

 Absorbţie bunã a sunetelor 

 Rezistenţã la şoc termic   

 Contracţie micã  
 

 

Analiza chimicã (%) Tip S Tip Z

SiO2 56-58 52-56

Al2O3 42-44 28-32

ZrO2 14-18

Alcalii < 0,25 < 0,25

Fe2O3+TiO2 < 0,20 < 0,20  
 
Salteaua din fibrã ceramicã se livreazã în douã tipuri: tip S şi tip Z: 
 

- sortul S are o temperaturã maximã de utilizare de 1.260 C 

- sortul Z are o temperaturã maximã de utilizare de 1.430C  

- sortul S are o temperaturã de clasificare de 1.250 C 

- sortul Z are o temperaturã de clasificare de 1.400C  
 
Temperatura de clasificare reprezintã temperatura de referinţã la care contracţia liniarã 
permanentã nu depãşeste 4% la 24 de ore expunere continuã. 
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Caracteristici tehnice: 
 

 

Proprietãti fizice Tip S Tip Z

Culoare alb alb

Temperatura de clasificare 1.250 ºC 1.400 ºC

Temperatura de topire 1.560 ºC 1.760 ºC

Diametru fibre (microni) 2,5 - 3 3,25

Cãldura specificã la 1.000 ºC 1.140  J/kgºC 1.035  J/kgºC  
 

 

Contracţie liniarã permanentã (24 ore %) Tip S Tip Z

1.100 ºC 1,90%

1.200 ºC 2,90% 2,10%

1.300 ºC 2,50%

1.400 ºC 2,60%  
 

 

Densitate (kg/mc) 64 96 128 160

Tip S       600 ºC 0,18 0,14 0,12 0,11

800 ºC 0,27 0,22 0,18 0,16

1.000 ºC 0,42 0,36 0,28 0,21

Tip Z    800 ºC 0,24 0,19 0,18

1000 ºC 0,34 0,27 0,25

1.200 ºC 0,44 0,36 0,33

Conductivitate termicã 

 
 

 

Disponibilitate

Densitate (kg/mc) 64 96 128 160 96 128 160

13 mm nu da da da da da da

19 mm da da da da da da da

25 mm da da da da da da da

38 mm da da da da da da

Tip S Tip Z

 
 
Salteaua din fibrã ceramicã nu este combustibilã, în raport cu BS476:Pt4 
 

Lungime role: 14,64 m,10,00 m, 7,20 m, 5,00 m şi 3,66 m 
 
Grosime: 13, 19, 25, 38 şi 50 mm 
 
Totodatã, societatea noastrã poate livra la cerere  adezivul pentru lipirea saltelelor din fibrã 
ceramicã precum şi alte accesorii necesare montajului acestor produse. 
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Panou fibre ceramice 
tip Z şi tip MD 

 
 
 
Scurtã prezentare: 
 
Panoul Carboline Z este produs dintr-o gamã de fibre ceramice refractare amestecate cu 
sisteme liant organice şi anorganice. Panoul Carboline Z prezintã stabilitate chimicã mare, 
rezistând la atacul celor mai mulţi agenţi corozivi. 
 
Panoul Carboline Z este destinat aplicaţiilor care cer putere şi rigiditate ridicate, dotate cu o 
stabilitate la temperaturi înalte şi performanţe de izolare excelente.  
Aceasta gamã de produse cuprinde un spectru  larg de operaţii cu temperaturi diferite şi 
combinaţii de grosimi diverse, create sã întâmpine cerinţele cele mai exigente a industriei din 
ziua de azi.  
 
Panoul Carboline Z are la bazã Carbolane Z zirconiu stabilizat în fibrã ceramicã. Acesta 
combinã temperatura de 1.400 ºC cu o bunã rezistenţã mecanicã şi performanţe de izolare 
excelente.  
Panoul Carboline Z poate fi folosit ca suprafaţã încinsã captuşitã în cuptoare ceramice. 
 
Familia de Panouri rigide de fibrã ceramicã MD pentru temperaturi înalte este produsã dintr-o 
gamã de fibre ceramice refractare amestecate cu lianţi organici şi anorganici. Produsele din 
panouri rigide de fibrã ceramicã MD prezintã o bunã stabilitate chimicã rezistând la atacul 
celor mai multi agenţi corozivi. 

 
Produsele din Panouri rigide de fibra ceramica MD sunt destinate aplicaţiilor care cer putere 
şi rigiditate ridicate, dotate cu stabilitate la temperaturi înalte şi performanţe de izolare 
excelente.  
Aceasta gamã de produse cuprinde un spectru larg de operaţii cu temperaturi diferite şi 
combinaţii de grosimi diverse, create sã întâmpine cerinţele cele mai exigente a industriei din 
ziua de azi. 
 
Caracteristici generale: 
         

 Stabilitate la temperaturi înalte 

 Conductivitate joasã termalã  

 Uşor de tãiat şi utilizat  

 Înconvoiere redusã  

 Control excelent al grosimii 

 Foarte bune calitãţi de flexibilitate şi compresie 
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Aplicaţii  tipice: 
 

 Inele de etanşare rigide pentru temperaturi înalte 

 Cãptuşealã pentru cuptor 

 Susţinãtor refractar 

 Sistem de protecţie la temperaturi înalte 

 Ecrane şi mufle pentru temperaturi ridicate 

 Izolator din sticlã 

 Cãptuşealã pentru tuburile cu gaz fierbinte 

 Sistem de distribuţie pentru metalele topite 
 
Caracteristici tehnice: 
 

Analiza chimicã  (greutatea fibrei %) Tip S Tip MD

SiO2 52-56 50-58

Al2O3 28-32 42-50

ZrO2 14-18

Alkaline < 0,25 < 0,25

Fe2O3+TiO2 < 0,50 < 0,50

Pierderi la ardere < 7 % < 7 %  
 

Proprietãţi fizice Tip S Tip MD

Culoare alb pânã la crem alb pânã la crem

Temperatura de clasificare 1.400 ºC 1.400 ºC

Punctul de topire >1.560  ºC >1.560  ºC

Densitatea produsului 250-300 kg/m³ 250-300 kg/m³

Rezistenta la compresiune >150  Kpa >150  Kpa

(solicitarea pânã la 10%, deformare de 10 mm)  
 

Conductivitatea termicã (W/mK) Tip S Tip MD

   600 ºC temperatura medie 0,11

   800 ºC temperatura medie 0,15 0,15

1.000 ºC temperatura medie 0,20 0,21

1.200 ºC temperatura medie 0,27

1.400 ºC temperatura medie  
 
Panourile se livreazã în formã standard. Acest produs este uşor de tãiat şi modelat folosind 
instrumente şi echipament standard. La cerere putem livra şi componente tãiate şi prelucrate 
care sã corespundã întocmai cererilor clienţilor. 
 
Grosimi panouri: 3, 5, 6, 10, 12, 15, 18, 20, 25, 40, 50 şi 75 mm 
Dimensiuni panou I: 610 x 1.000 mm 
Dimensiuni panou II: 1.250 x 1.000 mm 
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Materiale înlocuitoare de azbest 
 
 
 
Şnururi: 
 
Şnururile sunt materiale de etanşare compuse din benzi tãiate din saltea de fibrã ceramicã 
cu inserţie metalicã. 
 
Şnururile Keramab şi Ecomab sunt prevãzute cu inserţii de fibre metalice (1.050 ºC) şi de 
sticlã (650 ºC). 
 
Tipuri de şnur : 
 
Refrex  1.370 ºC 
Keramab  1.260 ºC 
Ecomab  1.050 ºC 
Kerasil       750 ºC 
E-glass      550 ºC 
 
Principalele aplicaţii: 
 

 Etanşarea uşilor în cuptoare industriale 

 Etanşare între vagoneţi (industria de ceramicã) 

 Etanşãri la turnarea continuã 

 Etanşãri la termocuple 
 
Şnururi rãsucite: 
 
Şnururile rãsucite sunt produse dintr-un numãr de fire rãsucite. Diametrul şnurului este 
determinat de grosimea firelor folosite. 
 
Şnururile Keramab şi Ecomab sunt prevãzute cu inserţii de fibre metalice (1.050 ºC) şi de 
sticlã (650 ºC). 
 
Principalele aplicaţii: 
 

 Etanşarea uşilor în cuptoare industriale 

 Înfãşurarea conductelor (ţevilor), izolare termicã 
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Ţesãturi şi pânze: 

 
În cadrul departamentului de fabricare a furnizorilor nostri, pot fi produse la comandã o gamã 
largã de materiale izolatoare şi de etanşare.  
 
Versatilitatea şi diversitatea acestor produse permit clienţilor nostri sã creeze dispozitive 
compacte, asigurate cu cele mai înalte standarde de izolare, rezistenţã, etc.  
 
Pe baza planurilor detaliate şi a desenelor, articolele finale sunt produse cu toleranţã exactã. 
 
Departamentele de productie ale furnizorilor sunt foarte bine echipate cu: 
- maşini automate de tãiat în forme 
- fierãstrãu curbat şi circular 
- prese pentru sistemul de fibre 
- maşini de cusut industriale 
 
 Ţesãturile şi chingile sunt ţesute cu tiv în lãţime de 10 mm pânã la 1.100 mm. 
 
Tipuri de ţesãturi: 
 
Refrex  1.370 ºC 
Keramab  1.260 ºC 
Ecomab  1.050 ºC 
Kerasil       750 ºC 
E-glass      550 ºC 
 
Ţesaturile Keramab şi Ecomab sunt prevãzute cu inserţii de fibre metalice (1.050 ºC) şi de 
sticlã (650 ºC).  
În funcţie de şablonul folosit şi de grosimea firelor, grosimea ţesãturii variazã de la 2 mm la 6 
mm.  
Alte grosimi se pot obţine combinând mai multe straturi de ţesãturã sau chingi. 
 
 Ţesãturile se pot furniza cu adeziv propriu sau cu diferite cãptuşeli. 
 
Bridele sunt un alt tip de ţesãturã.  
Aceste tipuri au perforaţii regulate în mijloc şi o treime din tiv.  
 
Principalele aplicaţii: 
 

 Perdea rezistentã la flacãrã 

 Ţesãturã protectoare 

 Controlul rãcirii la turnare 

 Izolare pentru gaz şi turbinele de abur 

 Perdele unite 

 Cãptuşeli izolante 

 Ecrane de cãldurã iradiantã 
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Panouri din Silicat de Calciu 
 
 
 
Scurta prezentare: 
 
Panourile din silicat de calciu se utilizează cu mare succes pentru realizarea termoizolării la 
temperaturi mai mici (200 °C – 800 °C), de exemplu lângă mantaua metalică a cuptoarelor. 
 
Exemplu produs : Panoul CalSil 1.100 
 

Temperatura de clasificare 1.100 °C 

Culoare                                               alb 

Densitatea aparentă                                                          280 Kg/m³ 

Rezistenţa la compresiune, 12 h                                      1 Mpa (1.050 °C) Mpa  

Conductibilitatea termică       200°C                                                    
                                              400°C 
                                              600°C 
                                              800°C 

0,09 W/mK                                
0,11 W/mK 
0,12 W/mK 
0,15 W/mK 

Rezistenţa la încovoiere                                                1,0 Mpa      

Contracţia liniară, 12 h                                             1,3 % (1.050 °C) 

Căldura specifică                                                             0,8/1,2 Kj/kgK 

 
 
Analiza chimicã (%) 
 
CaO - 42 %               SiO2  - 44 %               Fe2O3 - 0,2 %                GV - 10,5 % 
 
Proprietăţile chimice şi fizice de mai sus ale panourilor din silicat de calciu, reprezintã valori 
obţinute pe produse standard în concordanţã cu metodele de testare şi sunt subiectul 
variaţiilor prelucrărilor normale.  
 
Aceste informaţii sunt furnizate ca serviciu tehnic şi se pot schimba fãrã avertizare. 
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Bandã autoadezivã pentru protecţia 
anticorozivã a ţevilor subterane sau supraterane 

 
 
 
Scurta prezentare: 
 

Produsul pe care vi-l oferim este o bandã autoadezivã de tip aluminiu-butil având 
urmãtoarele caracteristici : 
 

 Grosime:        1,1 mm 

 Forţa de rupere:        60 N/25 mm 

 Tip adeziv:                                               butil - cauciuc (gri) 

 Rezistenţa la dezlipire:                            30 N/25 mm 

 Exterior:                                                   aluminiu 
 
Benzile se prezintã sub formã de role cu lãtimea de 50, 100, 150 şi 225 mm şi cu lungimea 
de 10 m/rolã fiecare. 
 
Aplicatii uzuale: 
 
Protecţia la coroziune a sistemelor de conducte îngropate sau supraterane. 
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Panouri ALP  
 
 

 

Scurtã prezentare: 
 
Panou termoizolant de înaltã performanţã din spumã rigidã de poliizocianurat, fãrã CFC sau 
HCFC, caşerat cu folie de aluminiu gofratã pe ambele feţe, cu grosimea de 80 µm. 
Toate produsele au fost realizate conform standardelor UNI EN ISO 9001: 2000 şi au 
Certificat CE, conform standardeloer europene în vigoare. 
 
În urma experienţei de peste 50 ani în domeniul producţiei spumei de poliizocianurat (PIR), 
producãtorul face diferenţa între conductivitatea termicã iniţialã, care întotdeauna este mai 
micã în faza iniţialã şi cea declaratã, care pãstreazã valoarea de conductivitate şi peste 
câteva zeci de ani, de aceea producãtorul considerã sã menţioneze şi valoarea declaratã. 
 
Ambalajul standard conţine 10 panouri (10 x 4,8 m²) împachetate în folie de polietilenã. 
 
Caracteristici tehnice: 
 

 Temperatura de utilizare: - 40 °C şi + 110 °C 

 Densitatea spumei de poliizocianurat: 45 kg/m³ 

 Coeficient de conductiv. termicã initialã (EN 12667) la temp. de 10°C: λ = 0,022 W/Mk 

 Coeficient de conductiv. termicã declaratã (EN 13165) la temp de 10°C: λ=0,024W/Mk 

 Rezistenta la vapori de apã (EN 12066): µ = ∞ 

 Absorţia de apã (EN 12087): WL < 1 % 

 Clasa de reacţie la foc (EN 13501-10): 
           - „B-s2, d0” – în cazul în care panoul este protejat cu profile din aluminiu 
           - „B-s2, d0” – în cazul în care panoul nu este protejat cu profile din aluminiu 

 Rezistenţa termicã declaratã: R = 0,83 m²K/W 

 Factor de transmisie termicã declaratã: U = 1,20 W/m²K 

 Capacitatea specificã de energie caloricã: 1302 J/kg°C 
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Cablu electric însoţitor  
pentru protecţia la îngheţ a apei  
în ţevile de transport a acesteia 

 

 
 
Dispozitivul pentru protecţia la îngheţ a apei din conductele de transport a acesteia este 
constituit, în principal, dintr-un cablu electric însoţitor prevãzut cu un termostat pentru 
economisirea de energie precum şi cu un ştecher pentru alimentarea la o tensiune de 220 - 
230 V a dispozitivului. 
 
Produsul se livreazã pre-asamblat şi este foarte uşor de instalat. 
 
Montat pe ţevi din metal sau plastic cu diametrul pânã la 42 mm, previne îngheţarea apei din 
conducte în conditiile unei temperaturi exterioare de pânã la - 40 °C.  
 
Produsul poate fi folosit cu încredere, durata lui de lucru fiind de pânã la câtiva ani, fãrã nici o 
intervenţie ulterioarã. 
 
Lungimea firului electric însoţitor creşte din 2 în 2 metri în funcţie de lungimea conductei de 
protejat. 
 
Montajul sistemului este foarte simplu şi va fi livrat odatã cu produsul în cauzã. 
 
Toate componentele acestuia au fost realizate din materiale de cea mai bunã calitate şi au 
fost testate pe parcursul procesului de producţie, fiind in acord cu normativele internationale 
in vigoare. 
 

Model Lungime (m) Tensiune (V) Putere (W) Rezistenţa (Ω) 

M 2 2 230 37 1500 

M 4 4 230 71 750 

M 8 8 230 117 450 

M 12 12 230 187 283 

M 14 14 230 230 230 

M 18 18 230 275 189 

M 24 24 230 373 142 

M 37 37 230 550 97 

M 49 49 230 735 72 

 
Mentiune importantã: 
Conducta prevazutã cu acest cablu electric însoţitor trebuie izolatã, dupã montajul cablului, 
cu unul din produsele specializate pentru aceasta (tuburi izolatoare, cochilii vatã mineralã 
sau poliuretan). Simpla montare a cablului electric pe conductã, fãrã o izolare ulterioarã 
corespunzãtoare a acesteia nu eliminã riscul înghetului apei din interiorul acesteia. 
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Izolaţii pe bazã de lânã naturalã 
 

 

Cel mai modern mod de a asigura o izolaţie eficace, ecologicã şi supereficientã este 
folosirea în acest scop a saltelelor din lânã naturalã de oaie. Testele aratã cã aceast produs 
izolator, dincolo de caracteristicile sale tehnice, neutralizeazã substanţele nocive din aer şi 
asigurã şi o izolaţie fonicã perfectã, nici o altã fibrã creatã sintetic nereuşind sã combine 
aceste caracteristici. Mai mult decât atât folosirea saltelelor din lânã de oaie creazã un 
microclimat ideal în locuita Dvs. atât pe timp de varã cât şi iarnã  oferind cel mai înalt grad de 
siguranţã în cea ce priveşte sãnãtatea Dvs.. 
 
Reglarea automatã a climei 
 
Pãtura izolatoare din lânã posedã 2 particularitãţi de reglare a climei: 
• Constantã a randamentului 
Chiar dacã o toamnã ploioasã mãreşte umiditatea tuturor elementelor de construcţie, pãtura 
izolatoare din lânã are mereu acelaşi randament, o termoizolaţie foarte bunã. Prin structura 
specialã a fibrei, suprafaţa acestora rãmâne mereu uscatã, indiferent de umiditate. Astfel 
conductivitatea termicã de-a lungul lânii este aproape exclusã.  
• Înmagazinarea cãldurii latente 
Pãtura izolatoare din lânã utilizeazã conţinutul de umiditate a fibrelor care poate ajunge pânã 
la 25%, ca şi înmagazinarea cãldurii latente. Vara şi în timpul zilei, se formeazã rãcire prin 
evaporare, iar noaptea cãldurã de condensare. Astfel, şi în ciuda greutãţii minime, rezultã o 
ridicatã protecţie termicã.  
 
Tratament împotriva incendiilor şi insectelor cu materiale naturale 
 
Efectul înalt de protecţie contra incendiilor (clasă de protecţie contra incendiului conform EN 
13501-1: Clasa E), a insectelor şi a ciupercilor este atins doar prin adaosuri naturale. 
Acestea sunt bune pentru sãnãtatea dvs. Conform metodei de control/verificare EOTA,  
pãtura izolatoare din lânã este rezistentã impotriva dãunãtorilor de origine animalã şi 
conform EN ISO 846 este rezistentã împotriva mucegaiului: nota cea mai buna: 0! 
 
Protecţia sãnãtãţii 
 
Pãtura izolatoare din lânã utilizeazã 100 % lânã de oaie curatã, deci nici o fibrã sinteticã sau 
fibre reciclate. 
Acestea vã oferã alte 3 benefici determinante:  
• fibrele de lânã nu cauzeazã imbolnãviri pulmonare  
• elasticitatea înaltã împiedicã ruperea fibrelor  
• lâna constã din albuminã, care nu este atacatã de fibrele corpului 
• protecţie a sãnãtãţii prin o diminuarea activã a substanţelor dãunãtoare  
 
Pãtura izolatoare din lânã nu va încãrca casa cu substanţe dãunãtoare. Mai bine este faptul, 
ca pãtura izolatoare din lânã leagã o cantitate surprinzãtor de mare de diferite noxe din 
atmosferã (de ex. formaldehida, oxid de azot, bioxid de sulf, etc.) şi le transformã în compuşi 
inofensivi.  
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Pastrarea volumului initial 
 
Ondularea fibrelor de lânã este fixata genetic. Acest „memory effect“ natural asigurã ca 
pãtura izolatoare din lânã sã îşi pãstreze şi dupã multe mii de schimburi de umezealã forma 
izolantã bufantã, aerianã. Unde alte produse şi-au pierdut de mult volumul, pãtura izolatoare 
din lânã are tot timpul volumul initial ! 
 
Aprobãri 
 
Începând din decembrie 2003 pãtura izolatoare din lânã este aprobatã oficial ca material de 
construcţii în toate ţãrile europene. Autorizaţie tehnică europeană: ETA - 03/0035 CE. 
 
Montaj foarte uşor 
 
Pãtura izolatoare din lânã se fabricã în diferite lãţimi şi grosimi, ca şi rolã de fibrã omogenã, 
manevrabilã. La cerere se pot livra şi lãţimi deosebite, pentru o utilizare rapidã şi raţionalã: 
se ruleazã, se capseazã (fixeazã), se taie. 
 
 Absorbant de zgomote 
 
La caracteristicile termice foarte bune ale pãturii izolatoare din lânã, se adaugã amortizarea 
foarte bunã a zgomotului. Suprafaţa fibrelor nerigide şi încretirea fibrelor impiedicã cu succes 
rãspândirea sunetului şi produsele noastre speciale, de ex. filt pentru amortizarea zgomotului 
produs la cãlcare şi filt pentru fixat sub covoare sunt utilizate pentru amortizarea zgomotului.  
 
Avantaje 
 
Pentru fabricarea acestui material de construcţie ecologicã, modern cu caracteristici 
deosebite, se utilizeazã doar lânã de oaie, o invenţie genialã oferitã de „mama naturã” pentru 
termoizolaţie. Fiecare cunoaşte caracteristicile fantastice de izolare a îmbrãcãmintei din lânã. 
Utilizaţi aceste caracteristici şi pentru izolarea casei dvs. Prin pieptanare în fabricã se obţin 
straturi foarte subţiri de pãturã, ca pot fi stivuite una peste cealaltã, la înãlţimea doritã. 
Consolidate mecanic, se alcãtuieşte o pãturã termoizolantã cu o capacitate mare 
termoizolantã. 
 
Caracteristici tehnice: 
 

Admitere / aprobare aut. tehnicã europeana ETA – 03/0035 CE 

Compoziţie lânã de oaie, sare boricatã, lapte de 
cauciuc natural, oxid de fier, var, humã 

Conductivitate termicã conform EN 12 667 λ = 0,0326 – 0,0356 W/mK  
depinde de densitatea volumetricã 

Rezistenţa la difuziune conform DIN 52 615 µ = 1 

Higrometrie conform EN ISO 10 456 λ = 0,039 W/mK 

Rezistenţa la scurgere conform EN 29 053 3,0 kPa · s/m² sau mai mult 

Densitate volumetricã conform EN 1602 25 - 70 kg/m³ 

Stabilitate dimensionalã conform EN 1604 pe lungime şi lãţime max ± 1,5 %  
grosime max ± 2,5 %  

Rezistenţa la tracţiune conform EN 1608 3,2 kPa, dublu greutãţii proprii 

Prot. contra incendiului conform EN 13501-1 clasa E 

Teste de insecte si ciuperci cf. metoda EOTA nota cea mai bunã: 0 

Rezistenţa la mucegai conform EN ISO 846 nota cea mai bunã: 0 

 


