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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 c are 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 termic ã:   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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