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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 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/K d 
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 

 
cca. 0,9 g/m d 
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Comportamentul la acţiunea diverşilor agenţi chimici: 
 

Agent chimic Temperatura 
 

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 (+) 
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