Μονωση παντώς χρησης

Παράγονται αφρώδη μονωτικά προιόντα σε δύο τύπους, τον RF και τον AC.
Ο τύπος RF είναι η οικονομική μας ποιότητα, με πυκνότητα 30 κιλά ανα κυβικό μέτρο,
και ενδείκνυται για εσωτερική χρήση (οχι στην ηλιακή ακτινοβολία )για μονώσεις
αεραγωγών εσωτερικά η εξωτερικά.
Ο RF είναι πιστοποιημένος στην κατηγορία
Β1
Τα προιόντα μας μπορούν να
κατασκευαστούν και σε αυτοκόλλητη ποιότητα με κόλλα που έχει σαν βάση το νερό, για
καλύτερα αποτελέσματα και αντοχή στον χρόνο, και με πιστοποίηση κατηγορίας Β1.

Το πάχος των προιόντων μας αρχίζει απο τα 5 χιλ. και φθάνει τα 100 χιλ.

Σε όλα τα προιόντα μας τοποθετούνται επικαλλύψεις απο καθαρό αλουμίνιο για
ανακλαστική θερμομόνωση, σε διάφορα πάχη και παραλλαγές ή και ειδικές παραγγελίες
μιά που όλα τα προιόντα είναι παραγωγής μας, οπότε μας δίνεται η δυνατότητα
συνδυασμών στα υλικά.

Ο τύπος AC είναι η καλή μας ποιότητα Αφρώδες ελαστομερές μονωτικό υλικό,
με πυκνότητα 30 εως 35 κιλά ανά κυβικό μέτρο,πολύ καλές θερμομονωτικές ιδιότητες,
καλύτερες και από το αφρώδες ελαστικό.
Η αντοχή του σε απευθείας έκθεση στήν ηλιακή ακτινοβολία ξεπερνάει τα 10 χρόνια αφού
έχει UV προστασία.
Πολύ καλές μηχανικές ιδιότητες που ξεπερνούν κατά πολύ αυτών του αφρώδους
ελαστικού.
Ο AC είναι πιστοποιημένος στην κατηγορία Β1.

1/3

Μονωση παντώς χρησης

Τα προιόντα μας κατασκευάζονται και σε αυτοκόλλητη ποιότητα, με κόλλα που έχει σαν
βάση το νερό για καλύτερα αποτελέσματα και αντοχή στον χρόνο, και με πιστοποίηση
κατηγορίας Β1.

Το πάχος των προιόντων μας αρχίζει από τα 5 χιλ. και φθάνει τα 100 χιλ.
Σε όλα τα προιόντα μας τοποθετούνται επικαλλύψεις από καθαρό αλουμίνιο για
ανακλαστική θερμομόνωση, σε διάφορα πάχη και παραλλαγές ή και ειδικές παραγγελίες,
μιά πού όλα τα προιόντα είναι παραγωγής μας οπότε μας δίνεται η δυνατότητα
συνδυασμών στά υλικά.

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
Τα προιόντα μας πέρα τις θερμομονωτικές ιδιοτήτες πού έχουν τοποθετώντας ένα φύλλο
αλουμινίου καθαρότητος 99.9% στήν μία πλευρά η και στίς δύο πλευρές η και ενδιάμεσα
του αφρώδους μάς παρέχεται και ανακλαστική θερμομόνωση.
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