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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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