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Cochilii termoizolatoare din poliuretan rigid

Domeniul de utilizare: TERMOIZOLAREA CONDUCTELOR PENTRU
TRANSPORTUL AGENŢILOR TERMICI
Spuma rigidă de poliuretan este un produs dens, predominant cu celule închise.
Produsul constă dintr-o pereche de semicochilii profilate din poliuretan rigid cu
densitatea de 35 kg/mc având 1m lungime, permițând o montare uşoară şi o
îmbinare optimă.
Cochiliile se folosesc la termoizolarea conductelor subterane şi supraterane care
transportă agenţi termici cu temperatura de regim între -180°C şi +100°C (vârf
maxim de funcționare de 120°C, pentru perioade scurte de timp).
Dacă ar fi să trecem în revistă, foarte pe scurt, principalele avantaje ale realizării
termoizolării conductelor cu cochiliile din poliuretan produse de societatea noastră,
acestea sunt următoarele:









Durata medie de viaţă de minim 30 ani
Reducerea cu până la 60% a cheltuielilor de exploatare şi întreţinere
Reducerea de peste 10 ori a pierderilor de energie în raport cu soluțiile clasice
Termenul de garanţie de minim 3 ani
Eficienţă mare la grosimi mici ale izolaţiei
Nu se îmbibă cu apă
Asigură o foarte bună protecţie anticondens şi la îngheţ
Montaj rapid şi uşor cu benzi autoadezive din aluminiu simple sau armate cu fibră
de sticlă și cu un spray special pentru lipirea semicochiliior

Important: Cochiliile din poliuretan sunt singurele produse care asigură cea mai
bună protecţie la îngheţ a apei din conductele de transport a acesteia. Totodată,
utilizarea acestor produse poate elimina necesitatea folosirii firelor încălzitoare
însoțitoare.
Elementele speciale (coturi, ramificaţii, reducții) se vor realiza, fie prefabricate de
către firma noastră, fie se vor confecționa la fața locului de către realizatorul
montajului cochiliilor.
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Pentru diametre ale conductelor de izolat mai mari de 200 mm cochiliile pot fi
realizate din trei, patru sau mai mulți segmenți profilați.
Pentru orice tipodimensiuni ale cochiliilor dorite vă rugăm să ne contactaţi telefonic
sau prin e-mail, firma noastră putănd livra cochilii având orice diametru și grosime.
Totodată societatea noastră poate executa segmenți și plăci profilate pentru
termoizolarea rezervoarelor și tancurilor precum și capace din poliuretan pentru
închiderea acestora.
Societatea noastră produce cochiiile din poliuretan în patru variante constructive și
anume:
 Necașerate: caz în care urmează a fi protejate cu un material ales de
proiectant sau beneficiar

 Caserate cu folie din PVC de culoare gri, cu
aspect plãcut şi rezistenţã mare la agenţi
chimici. Acest tip de protectie a izolatiei este
solicitat mai ales pentru conductele amplasate
in interiorul facilitatilor din industria alimentara,
vinificatie si farmaceutica
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 Cașerate cu folie din aluminiu armată cu fibră de sticlă : pentru
conductele amplasate în interior sau subteran, precum și în exterior într-o
poziție protejată față de intemperii

 Cașerate cu folie compozită din pvc + aluminiu : cu aspect plăcut şi
rezistenţă mare la agenţi de mediu, pentru conductele supraterane amplasate
în exterior. În cazul acesta se elimină necesitatea acoperirii cu tablă.
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Cochilii din polistiren expandat (EPS)
Scurtã prezentare:
Polistirenul este produs rezultat 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.
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Cochilii din polistiren extrudat XPS (Styrofoam)
Scurtã prezentare :
O diferenţã importantã între proprietãţile tehnice ale celor doua spume rigide
se poate observain cazul rezistenţei la compresiune, aceasta fiind 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 principale :
Nr.
Caracteristica
crt.
1 Densitate
2 Rezistenţa la compresiune
la o deformaţie de 10 %
3 Coeficientul de dilatare liniarã
4 Absorţia de apã
5 Stabilitatea dimensionalã
în condiţii standard
6 Stabilitatea dimensionalã
7 Temperatura de utilizare
8 Reacţia la foc (Euroclass)
9 Conţinut de pori deschişi
10 Conductivitatea termicã (10
11 °C)
Clasa de combustibilitate
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UM
Kg/m3
N/mm
mm/m-K
%
% lung gros
% vol.
°C
%
W/mK

Valori
determinate
32
0,2
0,07
< 1,5
- 0,5 la
+ 0,5
< 2,0
- 180 … + 80
E
Max 10
0,030
B1

Standard
DIN EN 1602
DIN EN 826

DIN EN 12087
DIN EN 1604
DIN EN 1605
EN 13501-1
DIN EN 12667
DIN 4102
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Cochilii din vatã mineralã

Domenii de utilizare :
Aceste produse se folosesc, în principal, pentru termoizolarea conductelor de
transport a apei calde, a apei fierbinţi, a instalaţiilor de încãlzire, precum şi a celor
care lucreazã cu aburi 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 la schimbatoarele de cãldurã.
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 dea lungul tãieturii acesteia. In functie de diametrul tevilor de izolat ele pot avea, fie
forma unui cilindru cu lungimea de 1 metru, fiind prevazute cu sectiune
longitudinala, fie pot fi formate din doua semicochilii sau mai multi segmenti.
Cochiliile vor fi montate strâns presate una de alta, cu scopul eliminãrii punţilor
termice.
Fixarea cochiliilor necaşerate se va realiza cu ajutorul unei sârme, 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 si/sau PVC sunt prevãzute cu fâşii de trecere
de-a lungul tãieturii longitudinale (prelungirea caşerajului de aluminiu), astfel se va
realiza o închidere perfectã a cochiliei.
Dacã existã posibilitatea apariţiei unor solicitãri mecanice accentuate (în cazul
conductelor interioare), sau a montajului conductelor în exterior, atunci se
recomandã protejarea cochiliilor cu un înveliş de folie compozita din PVC+aluminiu.
Îmbinarea dintre cochilii se va realiza cu bandã autoadezivã din aluminiu, simpla sau
armata cu fibra de sticla si/sau cu bandã autoadezivã din PVC gri.
În conformitate cu normele UE este necesar ca la montaj cochilia caseratã sã fie
asiguratã (bandajatã) în trei pozitii ( la fiecare capat, respectiv la mijlocul cochiliei )
cu bandã autoadezivã din aluminiu respectiv PVC.
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Caracteristici tehnice principale :








Temperatura utilizare recomandatã: de la 0 °C la 250 °C respectiv 600 °C
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: 100 °C
Densitate : 80 kg/mc, 100 kg/mc respectiv 120 kg/mc

In functie de locul de pozare, cochiliile pot fi livrate caserate cu folie din PVC gri sau
cu folie compozita din PVC + Aluminiu.
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Cochilii termoizolatoare mixte din
vata minerala plus poliuretan rigid
Domeniul de utilizare
Acest tip de cochilie se foloseste, in special, pentru termoizolarea conductelor
subterane si supraterane care transporta agenti termici cu temperatura intre 100 si
250 C.
Produsul constã dintr-o pereche de semicochilii profilate realizate din doua straturi si
anume primul strat din vata minerala necaserata si al doilea strat din poliuretan rigid
cu densitatea de 35 kg/mc având 1 m lungime, permitand o montare uşoarã şi o
îmbinare optimã.
Stratul din vata minerala este pozitionat la interiorul cochiliei si are o densitatea de
80 kg/mc.
Avantajele realizãrii termoizolãrii conductelor cu cochiliile mixte din vata minerala
plus poliuretan produse de societatea noastra sunt urmãtoarele:
 Durata medie de viaţã de minim 30 ani
 Reducerea cu pânã la 50 % a cheltuielilor de exploatare şi întreţinere
 Reducerea consistenta a pierderilor de energie in raport cu solutiile clasice
 Termenul de garanţie de minim 3 ani
 Eficienţã mare la grosimi mici ale izolaţiei
 Datorita faptului ca poliuretanul nu se imbiba cu apa se elimina pericolul umezirii
cochiliilor din vata minerala
 Timpul de executie al lucrarii este mult scurtat
 Montaj rapid şi uşor cu benzi autoadezive din aluminiu simple sau armate cu fibrã
de sticlã si cu un spray special pentru lipirea semicochiliior
Elementele speciale (coturi, ramificaţii, reductii) se vor realiza fie prefabricate de
catre firma noastra, fie se vor confectiona la fata locului de catre realizatorul
montajului cochiliilor.
Pentru diametre ale conductelor de izolat mai mari de 200 mm cochiliile pot fi
realizate din trei, patru sau mai multi segmenti profilati.
Pentru orice tipodimensiuni ale cochiliilor dorite vã rugãm sã ne contactaţi telefonic
sau prin e-mail, firma noastra putãnd livra cochilii avand orice diametru si grosime.
Totodata societatea noastra poate executa segmenti si placi profilate pentru
termoizolarea rezervoarelor si tancurilor precum si capace din poliuretan pentru
inchiderea acestora.
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Tuburi izolatoare
din cauciuc elastomeric, caserate aluminiu
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 izolante caşerate cu folie de aluminiu,
Tuburile din cauciuc elastomeric caşerate cu folie de aluminiu, asigura o mai bunã
protecţie la difuzia vaporilor de apã precum şi o rezistenţã mecanicã 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 din folie multistrat di PVC + aluminiu
Miros:
neutru
Culoare:
negru
Etanş împotriva umiditãţii
Evitã formarea condensului
Diametre :
6 - 160 mm
Grosimi de izolaţie :
6, 9, 13, 19, 25, 32 mm
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Tuburi izolatoare din cauciuc elastomeric
cu celule închise pentru sisteme 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 mari de temperaturã.
In cazul aplicatiilor exterioare produsul poate fi livrat caserat cu folie
compozita din PVC + aluminiu ceea ce ii confera rezistenta atat la radiaţiile
UV , intemperiile naturale precum si la actiunea doistructiva a pasarilor.
Ceea ce îl recomandã in plus este 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 1 respectiv 2
ml cât şi sub formã de plãci rulate, având diferite grosimi şi diametre între 10 si
90 mm.

Caracteristici tehnice:
Temperatura de utilizare:
- 40 °C şi 150 °C
Coeficient de conductivitate termicã: λ = 0,040 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 din folie multistrat di PVC + aluminiu
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
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Folie PVC pentru protecţia termoizolaţiilor
conductelor pozate in interior

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 p lastic.

Caracteristici tehnice:
Culoare
Densitate
Greutate
Grosime
Lãţime
Factor de rezistenţã la difuziunea de vapori
Modul de elasticitate
Conductibilitate termicã
Temperatura de utilizare

gri
1,38 g/mm3
414 g/m 2
0,3 mm
1.000 mm
cca 130.000 1/Kd

Clasa de combustibilitate
Coeficient de dilataţie termicã K-1
Permeabilitate la vapori de apã la 20 ºC, umid. 85 %, şi g = 0,3
mm

C1
0,9 x 10-4
cca. 0,9 g/m d
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cca.1.800 N/mm2
0,16 W/mK
- 20 … + 65 ºC
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Comportamentul la acţiunea diverşilor agenţi chimici:
Agent chimic
Acetaldehidã < 40 %
Acetonã
Alcool etilic 96 % si
2 % toluen
Soluţie 96 %
Aldehide 100 %
Sãruri de aluminiu
Amoniac apos
Amoniac gazos
Hidrocarburi alifatice pure
Benzen
Clor umed
Clor uscat
Gaz clorhidric uscat
Sãruri de fier, soluţii diluate
Sãruri de fier, soluţii saturate
Acid acetic 25-60 %
Glicerinã
Potasiu caustic 50 %
Sãruri potasice
Sare de bucãtãrie
Monoxid de carbon 100 %
Alcool metilic concentrat
Uleiuri minerale
Sodã causticã diluatã
Sodã causticã 50 %
Mercur
Acid nitric diluat
50-65 %
30-50 %
98 %
Acid clorhidric diluat
30 %
Oxigen
Anhidridã sulfuroasã uscatã
Anhidridã sulfuroasã umedã
Acid sulfuric
96 %
96 %
80-90 %
40-80 %
pânã la 40 %
Hidrogen
Tetraclorurã de carbon
16

Temperatura
(ºC) 20
20
40
60
20
40
40
60
60
20
20
20
60
40
60
60
60
60
40
40
60
40
60
40
60
60
40
20
50
20
40
60
60
40
60
60
20
60
40
60
60
60
20

Reacţie
+
+
(+)
+
+
+
+
(+)
(+)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
(+)
+
(+)
+
+
(+)
+
(+)
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Folie pentru protecţia izolaţiei sistemelor
de conducte 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/sau benzi
autoadezive din acelaşi material cu lãţimea de 50, 75 sau 100 mm.
Caracteristici tehnice:
Temperatura de utilizare:
ºC Grosime:
Masa:
Rezistenţa la apã:
Rezistenţa la intemperii naturale:
Permeabilitatea la vapori de apã:
g/mc/24h Elongaţia maximã:
Rezistenţa la foc (DIN 4102 ):
Mod de prezentare:
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- 25 ºC la + 75
0,35 mm
0,86 kg/mp
excelentã
excelentã
< 0,03
4%
clasa B 1
rolã 1,0 sau 1,2 m x 25 m
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Spray adeziv pentru montajul cochiliilor
din vata minerala si poliuretan
Spray-ul recomandat este un adeziv profesional de tip aerosol folosit pentru lipirea
puternica a cochiliilor si placilor din poliuretan, precum si a materialelor de tip vata
minerala, folii aluminiu, metal, pluta, folii PVC, cauciuc, lemn, etc..
Este foarte usor de folosit, curat si economic avand o formula chimica ce nu contine
diclormetan si CFC sau HCFC.
Nu se aplica pentru lipirea pe suprafete din cupru sau zincate.
Instructiuni de aplicare :
Se agita bine inainte de folosire. Se selecteaza pozitia diuzei de spreiere. Se
spreieaza adezivul de la o distanta de aprox 15 cm de sprafata in cauza. Dupa
folosire se intoarece tubul de aerosol cu diuza de spreiere in jos si se tine apasat
pana ce aceasta se curata.
Pentru lipirile permanente :
1. Daca una din suprafete este poroasa se spreiaza numai o singura suprafata
se asteapta aprox 2 minute si apoi se preseaza ferm cele doua suprafete
care trebuie lipite
2. Daca ambele suprafete de lipit sunt netede ( nu sunt poroase ) se spreiaza
ambele suprafete, se asteapta aprox 5-10 minute si apoi se preseaza ferm
cele doua suprafete de lipit.
3. Excesul de adeziv se sterge cu un solvent ( terebentina ), daca e cazul.
Caracteristici tehnice :
Compozitie :
Acoperire :
Temperatura de aplicare :
Temperatura de operare :
Culoare :
Container :
Conditii de depozitare :

Solvent SBR ( Styren Butadiena Rubber )
aprox 5 mp / tub de 500 ml
+ 5 la + 30 C
-10 la + 40 C
galben aurie
aerosol
in spatii curate, uscate si intunecate la o
temperatura de +5 la +25 C, in conditiile in
care nu s-a lucrat cu doza in termen de 12
luni de la data livrarii

Masuri de precautie :
Tubul presurizat in care se afla adezivul nu trebuie lasat expus razelor solare si nu
trebuie tinut la temperaturi mai mari de 50 C.
Se interzice gaurirea si aruncarea in foc atat inainte cat si dupa folosire.
A nu se spreia pe o flacara deschisa sau pe o suprafata inflamabila sau
incandescenta. Nu lasati la indemana copiilor.
18
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Banda autoadeziva armata din aluminiu
Banda autoadezivã armata din aluminiu este o folie compozita pentru realizarea
imbinãrilor prin lipire atat în cadrul lucrãrilor de aer conditionat cat si a celor de
izolatii.
Date constructive
Banda este realizatã din douã straturi: un strat exterior din folie de aluminiu armat cu
fibra de sticla si un strat adeziv, din cauciuc, la interior.
Elongatia maximã este de 5-7 % în functie de grosimea benzii.
Temperatura de lucru
Banda autoadezivã armata din aluminiu este optim a fi folositã pentru aplicari în
intervalul de temperaturã de: –10 °C panã la +100 °C.
Este optim ca montajul ei sã se realizeze la temperaturi ale mediului exterior între +5
°C si +40 °C.
Presiunea de lucru
Banda autoadezivã armata din aluminiu este potrivitã pentru procese tehnologice cu
o presiune de pânã la +1.000 Pa.
Adezivitatea
- 2,5 kg/2,5 cm, dacã suprafata pe care se aplicã este fãrã urmã de praf sau grãsimi.
Rezistenta la foc
Banda autoadezivã din aluminiu cu o grosime de 30 microni a fost clasificatã în clasa
B PA111 2.2266, în conformitate cu DIN 4102.
Livrare
Produsul este disponibil în trei variante în functie de lãtimea benzii, respectiv 50, 75
si 100 mm.
Lungimea standard a unei role este de 45-50 m m iar grosimea este de aproximativ
30 microni.
Depozitare
Banda autoadezivã armata din aluminiu se poate depozita la temperatura camerei
pentru o duratã de 1 an, fãrã ca aceasta sã-i afecteze proprietãtile constructive.
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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
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 1.430 C
- sortul S are o temperaturã de clasificare de 1.250 C
- sortul Z are o temperaturã de clasificare de 1.400 C
Temperatura de clasificare reprezintã temperatura de referinţã la care
contracţia liniarã permanentã nu depãşeste 4% la 24 de ore expunere
continuã.
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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