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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: - 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 1,0 sau 1,2 m x 25 m 
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