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Artyku  promocyjny

NOWOCZESNE INSTALACJE

Nowoczesna izolacja instalacji sanitarnych, 
grzewczych czy c.w.u. powinna nie tylko gwa-
rantowa  ograniczenie strat energii podczas 
przesy u, ale te  zapewnia  bezpiecze stwo, 
np. w trakcie po aru. Rozwi zaniem, któ-
re umo liwia spe nienie tych wymogów jest 
Tubolit DG Plus firmy Armacell – elastyczna 
izolacja polietylenowa o zamkni tej struktu-
rze komórkowej.

Oszcz dno  i ochrona
Brak fachowej wiedzy lub przesadna 
oszcz dno  sprawiaj , e wybór izolacji in-
stalacji grzewczej, sanitarnej czy wentyla-
cyjnej cz sto pozostaje kwesti  przypadku. 
Tymczasem zastosowanie nieodpowiedniej 
otuliny prowadzi do marnotrawstwa ener-
gii i pieni dzy. Produkty wysokiej jako ci, 
które zosta y w a ciwie dobrane, nie tyl-
ko s  w stanie zminimalizowa  straty pod-
czas przesy u medium, ale te  poprawi  wy-
dajno  urz dze , co jest w stanie prze o y

si  na oszcz dno  kosztów. Co wa ne, dzi -
ki posiadanym w a ciwo ciom gwarantu-
j  ochron  przed kondensacj  pary wodnej, 
zamarzaniem, rozprzestrzenianiem ognia, 
a tak e redukuj  ha as wydobywaj cy si
z instalacji. Istotn  kwesti  s  te  wyma-
gania prawne. Zgodnie z obowi zuj cymi 
przepisami przewody wentylacyjne powin-
ny by  wykonane z materia ów niepalnych, 
a izolacje cieplne i akustyczne zastosowane 
w instalacjach wodoci gowej, kanalizacyj-
nej i grzewczej powinny gwarantowa  nie-
rozprzestrzenianie si  ognia. Wszystkie te 
wymagania spe nia izolacja Tubolit DG Plus 
firmy Armacell. To elastyczna otulina za-
mkni to-komórkowa na instalacje grzew-
cze i sanitarne. Innowacyjny produkt firmy 
Armacell zosta  wykonany z pianki poli-
etylenowej, która jest materia em nieroz-
przestrzeniaj cym ognia. Gwarantuje on 
bardzo nisk  emisj  dymu podczas po aru – 
w przypadku izolacji o grubo ci od

6 do 25 mm klasa reakcji na ogie  wynosi 
BL-s1,d0, natomiast dla otuliny o grubo ci 
powy ej 25 mm warto  ta okre lona zosta a
na poziomie CL-s1,d0. Warto te  podkre li ,
e zakres temperaturowy Tubolit DG Plus 

wynosi od 0°C do +100°C, przewodno
cieplna λ40°C=0,040 W/(m·K), a wspó czyn-
nik oporu dyfuzyjnego  2000. Otulina 
dost pna jest teraz w a  36 nowych rozmia-
rach, dzi ki czemu z atwo ci  mo na j  do-
pasowa  do rur wielowarstwowych, z two-
rzyw sztucznych oraz stali. 

Izolacja dla zrównowa onego budownictwa
Izolacja Tubolit DG Plus firmy Armacell cha-
rakteryzuje si  nie tylko wysokimi parame-
trami technicznymi, ale te  jest wyj tkowo 
przyjazna dla rodowiska. Produkt posia-
da kart  zgodno ci z certyfikatami BREEAM 
oraz LEED, czyli wielokryteriowymi syste-
mami oceny i ochrony budynków, które pro-
muj  zrównowa one budownictwo oraz 
zdrowe rodowisko pracy i stanowi  obecnie 
standard na rynku nieruchomo ci. Izolacja 
Tubolit DG Plus spe nia m.in. odpowiedni 
poziom emisji lotnych zwi zków organicz-
nych (LZO) – ca kowita zawarto  LZO wy-
nosi poni ej 0,3 mg/m3, a ca kowita zawar-
to  pó lotnych zwi zków organicznych 
poni ej 0,1 mg/m3. Tubolit DG plus zosta
równie  odpowiednio pozyskany, co potwier-
dzaj  certyfikaty ISO14001 dla procesu a -
cucha dostaw (polimer) oraz kluczowego pro-
cesu (produkcja izolacji). Produkt posiada te
wysokie parametry wytrzyma o ciowe – jego 
ywotno  jest d u sza ni  50 lat i mo e on 

zosta  uszkodzony tylko poprzez zewn trzn
ingerencj  b d  podczas instalacji. 

Pami tajmy, e Tubolit DG Plus firmy 
Armacell jest jedynie cz ci  systemów 
w budynku. Dzi ki zastosowaniu odpo-
wiednich parametrów projektowych pozwo-
li jednak na istotn  popraw  efektywno ci 
energetycznej instalacji i prawid ow  prac
urz dze .
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Bezpieczna i ekologiczna – izolacja Tubolit DG Plus firmy Armacell
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