IZOLÁCIE A ICH VLASTNOSTI

P O LY E T Y L É N

do 90°C
uzaretá bunková štruktúra

KAMENNÁ VLNA

EPDM KAUČUK

do 230°C

do 175° C (180° C )

otvorená vláknitá štruktúra

dokonale uzavretá bunková štruktúra
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IZOLÁCIE A ICH VLASTNOSTI

P O LY E T Y L É N

kúrenie a sanitárne vedenie 6 - 30 mm

KAMENNÁ VLNA

EPDM KAUČUK

kúrenie a sanitárne vedenie s ochranným povrchom

kúrenie a sanitárne vedenie - samolepacie

Izolačne trubice na báze polyetylénu bez CFC šedej farby určené na izolovanie potrubných rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky
Teplotný rozsah použitia: -40°C až 105°C, Tepelná vodivosť λ=0,040W/m*K pri priemernej teplote 40°C, Trieda horľavosti C3
Zníženie až na 23 dB (A), Trubice dľžky 2m
- pri reálnej prevádzke možná úspora 1,21 litra vykurovacieho oleja na meter štvorcový obytnej plochy za rok. Pri samostatnom dome
s úžitkovou plochou 170 m2 sa dá ušetriť až 200 litrov vykurovacieho oleja. Pri cene za liter 0.65 EUR, toto znamená ročnú úsporu vyše
130 EUR – výrazný príspevok k redukcii emisií CO2 a tým k ochrane životného prostredia. Iba toto jediné opatrenie môže zabrániť úniku
562 kilogramov CO2 do ovzdušia každý rok. Izolácia potrubí nie je preto len výdavok, ale skôr investícia do našej budúcnosti.

ING. EUGEN ŠKOPEC Tel: +421 905 713 656 email: eugen@aeroﬂex.sk www.aeroﬂex.sk
VÝROBCA PREDIZOLOVANÝCH ANTIKOROVÝCH POTRUBNÝCH SYSTÉMOV Z EPDM

®

IZOLÁCIE A ICH VLASTNOSTI
P O LY E T Y L É N

KAMENNÁ VLNA

EPDM KAUČUK

prefabrikované izolačné diely s vystuženou hliníkovou fóliou akustická izolácia zvodových potrubí potrubné izolačné prechodky proti požiaru

1. Teplovodné potrubie a potrubie pre studenú vodu

- každá strata tepla u teplovodných potrubí a potrubí kúrenia predstavuje zbytočné straty energie
- príliš klesajúca teplota teplej vody = zvýšené riziko šírenia chorôb (napr. Horúčka Pontiac alebo legionelózy).
- baktériám sa darí pri teplotách medzi 25-45 ° C, pričom optimálne je pre nich 35 ° C.
- zníženie rizika správnu izoláciou + zabránenie poklesu teploty vody na tieto kritické teploty.
- potrubie studenej vody a klimatizačné potrubie je potrebné izolovať proti kondenzácií, zabraňuje prenosu tepla z okolitého prostredia a
bráni proti zamrznutiu vody v potrubí
- izolovať povrch porubia tak, aby vonkajšia povrchová teplota izolácie bola vyššia ako teplota rosného bodu okolitého vzduchu.
- pri izolovaní proti kondenzácii je dôležité, aby koniec izolácie a všetky spoje medzi úseky potrubia boli dobre izolované páskou
- kondenzačná voda spôsobuje: rast plesní aj na susedných stavbách, zafarbenie stropov a podláh a poškodzuje samotné potrubie
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IZOLÁCIE A ICH VLASTNOSTI
P O LY E T Y L É N

KAMENNÁ VLNA

EPDM KAUČUK

prefabrikované izolačné diely s vystuženou hliníkovou fóliou akustická izolácia zvodových potrubí potrubné izolačné prechodky proti požiaru

2. Zvody dažďovej vody a potrubia odpadných vôd
- zvodové potrubia a rúrky odpadových vôd izolovať vo vnútri budov proti kondenzácii a v závislosti na miestnych špecifikáciách,
tiež je potrebné izolovať proti ohňu a hluku v určitých oblastiach.

3. Zvody dažďovej vody a potrubia odpadných vôd
- potrubné prechodky je potrebné riešiť, keď potrubie prechádza z jednej požiarnej oblasti do druhej, čo vytvára potenciálne kanál,
ktorým by sa mohol požiar šíriť v budove. Aby sa zabránilo tomuto nebezpečenstvu, je potrebné izolovať potrubia nehorľavým
izolačným materiálom. Výrobky PAROC z kamennej vlny sú nehorľavé a poskytujú vynikajúcu protipožiarnu ochranu potrubným
prechodkám v stenách, podlahách a stropoch.
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IZOLÁCIE A ICH VLASTNOSTI
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KAMENNÁ VLNA

kúrenie a sanitárne vedenie 6 - 165 mm

EPDM KAUČUK

izolačné pásy bez / s ochranným povrchom 6 - 50 mm

vyžitie v exteréry, odolný voči ozónu

EPDM (etylén-propylén, dien-monomér) - Izolácie s uzavretou bunečnou štruktúrou na báze elastomeru.
Ideálna pre aplikácie s odolnosťou +175°C, v exteriéry nieje nutné izoláciu povrchovo upravovať,
je odolná voči UV žiareniu a ozónu. EPDM kaučuk je bez azbestu, nie je prašný a bezvláknitý materiál.
Vhodný do oblastí kde je zvýšený stupeň hygieny. Je akceptovaný ako náhrada za vláknitý materiál na
izolovanie parovodov. Je výborným izolanstom v mínusových teplotách, aj počas odstávky vykurovacieho
systému. Odolný voči vlhkosti a pare, dlhá životnosť s nizkym prestupom tepla, jednoduchá inštalácia.
Výborné správanie počas horenia!
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KORÓZIA NA KOVOVOM POTRUBÍ - spôsobená reakciou skondezovanej vody na povrchu potrubia a SO2 pri 5-12°C

H2O

IZOLÁCIA Z NBR - Nitrile butadiene rubber
REAKCIA pri 5 - 12°C
KOVOVÉ POTRUBIE

H2O + S O 2 - - - - > H 2 S O 3
spôsobí viditeľnú koróziu na kovovom potrubí

H2O

IZOLÁCIA Z NBR - napeňovaná pomocou SO2
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