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LAKŠTINĖ IZOLIACIJA

ThermaSmart PRO lakštinė izoliacija
Mes jums padėsime
ThermaSmart PRO lakštinė izoliacija - tai medžiaga, kurią renkasi viso pasaulio
savininkai ir montuotojai, ieškantys tobulo ir patvaraus efektyvumo ir paprasto

Sertiﬁkatai

• Cradle to Cradle sertiﬁkuota™ Produkto sertiﬁkatas - bronza
• Cradle to Cradle sertiﬁkuota™ Medžiagos sveikatos sertiﬁkatas - bronza
• CE sistema 1 sertiﬁkuota (įskaitant 3-čių šalių kontrolę)
• Wheelmark sertiﬁkatas laivų statybai

montavimo derinio. Jos unikali būklė ir tvarios savybės paverčia ją pažangiu
produktu visiems, galvojantiems apie ateitį – dėl to Jūsų suinteresuotosios šalys
niekada nesigailės
Gaisras ir dūmai

Izoliacija

Nerizikuokite
Vanduo

• SBI B, s2, d0
• IMO FTP kodas rez. MSC.61(67) dūmų generavimas ISO 5659-2 (1994)
• UL. 94-HF

• Lambda 0.038 W/mK prie 40°C (EN 12664)
• Lambda 0.034 W/mK prie 0°C (EN 12664)

• Atsparumas vandens garams ϻ-reikšmė ≥ 5,300 (EN 13469)
• 0.1 kg/m2 (EN 1609)

ThermaSmart PRO lakštinė izoliacija atitinka griežčiausius šiandienos poreikius
dėl veiksmingos didelių paviršiaus plotų izoliacijos.
Platus temperatūros diapazonas ir puiki izoliacijos reikšmė idealiai tinka šildymo,
vėdinimo, vėsinimo ir šaldymo sistemų energijos nuostoliams sumažinti per visą

Darbinė temperatūra

• Platus darbinių temperatūrų diapazonas
• Minimali -80°C
• Maksimali 95°C (EN 14707)

pastato gyvavimo laikotarpį.
Vėsinimui, neprilygstamas vandens garų difuzijos barjeras pašalina
kondensacijos riziką, o vėliau - korozijos ar medžiagų nusidėvėjimo problemas.

Dėl puikių mechaninių savybių, matuojamų atsparumo plyšimui ir pradūrimui
atžvilgiu, ThermaSmart Pro taip pat yra ideali vertingų vamzdžių, armatūros,
vožtuvų, kompresorių, šilumokaičių ir panašių įrenginių apsauga.
ThermaSmart Pro sukurtas dar ir siekiant užtikrinti optimalią žmonių
sveikatos apsaugą.
Jos aukšti gaisro saugos standartai ir minimalus dūmų išsiskyrimas užtikrina,
kad pastato gyventojai gali saugiai palikti savo pastatą gaisro atveju,
netrukdomai rasti išėjimą ar kvėpuoti.

Asortimentas

• Galimas storis: 10 mm - 13 mm - 19 mm - 25 mm
• Galimas plotis: 50 cm - 60 cm - 100 cm - 120 cm
• Variacijos pagal pareikalavimą

Judėdami pirmyn, mes darome viską, kad patenkinti jūsų norus
su nenutrūkstamosiomis naujovėmis.
Naujausią informaciją visada galite rasti: www.thermaﬂex.com

