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GDZIE SIÊ STOSUJE?
Do izolacji termicznej i akustycznej instalacji sanitarnych,

grzewczych, ch³odniczych, klimatyzacyjnych, kana³ów wenty-

lacyjnych itp. Pozwala na uzyskanie wymiernych korzyœci eko-

nomicznych dziêki uzyskanym oszczêdnoœciom w stratach

energii w instalacjach.

JAKIE MAJ¥ ZALETY?
n wyspecjalizowane pod k¹tem zastosowania kompletne syste-

my produktów 

n doskona³a izolacyjnoœæ termiczna

n odpornoœæ na wodê i parê

n szeroki zakres temperatur pracy

n trwa³oœæ przekraczaj¹ca ¿ywotnoœæ wiêkszoœci instalacji

n nieznaczne wydzielanie dymu podczas spalania i doskona³e

w³asnoœci samogasn¹ce

n dobra elastycznoœæ i ³atwoœæ monta¿u

CHARAKTERYSTYKA
n Otuliny
Wymiary:
– d³ugoœæ [m]: 1, 2 lub 10 (w zale¿noœci od rodzaju)

– gruboœæ [mm]: 6, 9, 13, 20, 25, 30, 32, 40 (w zale¿noœci od rodzaju)

– œrednica wewn. [mm]: 6-160 (w zale¿noœci od rodzaju)

Wspó³czynnik przewodzenia ciep³a λ [W/(mK)]: 0,038

(w temp. +40°C); 0,035 (w temp. +10°C)

Palnoœæ: nierozprzestrzeniaj¹ce ognia

n Maty
Materia³: pianka polietylenowa, kauczukowa

Wymiary (d³./szer./gr.) [m]: (20-150)/(1; 1,5)/(0,005-0,038)

Wspó³czynnik przewodzenia ciep³a λ [W/(mK)]: 0,038

(w temp. +40°C); 0,034 (w temp. 0°C)

Palnoœæ: niezapalne

SERIE PRODUKTÓW:
n Thermaflex FR – otuliny i maty z pianki polietylenowej

(kolor szary) dla instalacji grzewczych i sanitarnych

– otuliny: Thermaflex FRZ, FRZ-A (z warstw¹ samoklej¹c¹),

Ultra M (z pow³ok¹ PE); (od -80 do +95°C)

– maty: Thermasheet FR, AluStucco, UV, Ultra (od -80 do +110°C)

n Thermacompact – otuliny laminowane warstw¹ czer-

wonego polietylenu dla instalacji podtynkowych

– otuliny: Thermacompact S, S10 (10-metrowe zwoje),

I (dla instal. pod³ogowych) oraz A, AS i S-Protect (izolacja

akustyczna); (od -80 do +95°C)

n Thermaflex AC SmartLine – otuliny i maty (kolor czarny)

dla instalacji ch³odniczych, klimatyzacyjnych i wentyla-

cyjnych oraz instalacji grzewczych i sanitarnych

– otuliny: Thermaflex AC (od -80 do +95°C)

– maty: Thermasheet AC (od -80 do +95°C)

n Thermaflex AF, Kaiflex ST – otuliny i maty z pianki

kauczukowej (kolor czarny) dla instalacji ch³odniczych, kli-

matyzacyjnych i wentylacyjnych

– otuliny: Thermaflex AF, Kaiflex ST (od -45 do +105°C)

– maty: Thermasheet AF, Kaiflex ST (od -45 do +105°C)

n Thermaflex PUR – otuliny i kolana z pó³sztywnej pianki

poliuretanowej w p³aszczu PVC w kolorze szarym

– otuliny: Thermaflex PUR (do +135°C)

INFORMACJE DODATKOWE
Kraj produkcji: Polska, Holandia

Dystrybucja: hurtowa i detaliczna

Gwarancja: 5 lat (pod warunkiem monta¿u i u¿ytkowania

zgodnie z wymaganiami okreœlonymi w instrukcji monta¿u)

Aprobaty i certyfikaty: ISO 9001, ISO 14001, Aprobata Tech-

niczna COBRTI INSTAL, Aprobata Techniczna ITB, Atesty

Higieniczne PZH, Klasyfikacje Ogniowe ITB

Us³ugi: transport, serwis, szkolenia, realizacja nietypowych

zamówieñ

Pozosta³a oferta: elektryczne ogrzewanie pod³ogowe, kable

grzejne do zabezpieczania instalacji przed zamarzaniem, syste-

my preizolowanych rur z tworzywa sztucznego

FLEXALEN 1000 i FLEXALEN 600, profile z pianki poli-

etylenowej stosowane do opakowañ, sznury dylatacyjne

THERMAFLEX IIZOLACJI SSp. zz oo.o.
ul. Przemys³owa 6, 58-130 ¯arów
tel. 074 85 89 666, faks 074 85 89 667
www.thermaflex.com.pl, e-mail: office@thermaflex.com.pl

OGRZEWANIE –– KKOT£Y, PPODGRZEWACZE

Otuliny
i maty izolacyjne

P R E Z E N T A C J A

Thermaflex FFR

Flexalen Thermaflex EElectro

Thermaflex AAC
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Thermaflex PPUR
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