Powiązane produkty
ALU LAMELLA MAT

Produkt
Samoprzylepna mata lamelowa ze skalnej wełny mineralnej pokryta zbrojoną folią aluminiową.

Przegroda budowlana

KLIMAFIX posiada fabrycznie nałożoną warstwę kleju na całej powierzchni wełny, zabezpieczoną
prostą do zdjęcia przed montażem folią PE.

Izolacja przeciwkondensacyjna i

Zastosowanie

termiczna kanałów
wentylacyjnych

Przeznaczone są do izolacji termicznej, akustycznej i przeciwkondensacyjnej kanałów
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o dowolnym przekroju np. prostokątnym, kołowym.
Idealnie nadaje się do stosowania tam, gdzie oprócz własnosci izolacyjnych kładzie się szczególny

Wskazówki

nacisk na czas wykonania i estetykę izolacji.
Izolacja kanałów wentylacyjnych

UWAGA: Wszystkie izolowane powierzchnie powinny być suche, czyste i odtłuszczone. Optymalna
temeratura montażu wynosi od +5 °C do + 35 °C.

i klimatyzacyjnych o dowolnym
przekroju matą KLIMAFIX

Informacje techniczne
Aprobata Techniczna

COBRTI "INSTAL" Nr AT/2002-02-1228-02 + Aneks ITB nr 1

Krajowa Deklaracja Zgodności

Nr 00032a/08/M

Atest Higieniczny

HK/B/0439/01/2011

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła

λ10 ≤ 0,038W/mK

Gęstość nominalna

36 kg/m³

Maksymalna temperatura stosowania ze wzgledu na warstwę kleju

≤ 50°C

Temperatura montażu

+ 5°C to + 35°C

Wentylacja, klimatyzacji,

Zawartosc całkowita siarki

≤ 0,4 %

ogrzewnictwo izolacja instalacji

Klasa reakcji na ogień

A2 - s1, d0

Długość [mm]

Szerokość [mm]

Grubość [mm]

Ilość m2 w paczce [m2 ]

Ilość m2 na palecie [m2 ]

10000

1000

20

10

200

8000

1000

30

8

160

6000

1000

40

6

120

5000

1000

50

5

100

Katalog, broszury i ulotki

Kierunek energooszczędność

Aprobaty i certyfikaty

Mata KLIMAFIX pozwala skrócić czas montażu izolacji na odcinku prostym nawet do 40%. Ponadto nie wymaga elementów mocujących
oraz zgrzewarek. Jest to pierwsza na rynku tego typu izolacja, która ma opracowany KNR nr 916.

Informacja dodatkowa
Produkty ROCKWOOL są produkowane i oferowane na rynku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Atest Higieniczny
Aprobata Techniczna
Aprobata Techniczna Aneks nr 1
Krajowa Deklaracja Zgodności

Kontakt
DORADZTWO TECHNICZNE
czynne pn. - pt. 8:00 - 16:00
801 66 00 36, 601 66 00 33
Fax+ 48 68 38 50 122
doradcy@rockwool.pl
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