
 

Informacja dodatkowa

Produkt

Zastosowanie

Niskotemperaturowe maty ze skalnej we łny mineralnej z jednostronną okładziną z foli aluminiowej.

Maty charakteryzują się prostopad łym ułożeniem w łókien do okładziny, dzięki czemu są mocne i 

sprężyste oraz nie zmieniają swej pierwotnej grubosci na zagięciach i narożnikach.

Maty ALU LAMELLA MAT przeznaczone są do izolacji termicznej, akustycznej i 

przeciwkondensacyjnej kana łów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o dowolnym przekroju np. 

prostokątnym, ko łowym, a także do izolacji niskotemperaturowych rur rurociągów, małych 

zbiorników, powierzchni owalnych, wykończeń izolacji na armaturze itp. 

Informacje techniczne

Aprobata Techniczna COBRIT "INSTAL" Nr AT/2002-02-1228-02 + Aneks nr 1  

Krajowa deklaracja zgodności Nr 00031a/08/M-Cig

Atest Higieniczny HK/B/0272/10/2006  

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λ  ≤  0,038 W/mK  

Gęstosc objetosciowa 36kg/m³  

Temperatura pracy ≤  250°C   

Zawartosc całkowita siarki ≤  0,4 %

Klasa reakcji na ogień A1

  

Długość [mm] Szerokość [mm] Grubość [mm] Ilość m  w paczce [m ] Ilość m  na palecie [m ]

10000 1000 20 10 200

8000 1000 30 8 160

6000 1000 40 6 120

5000 1000 50 5 100

3000 1000 80 3 60

2500 1000 100 2,5 50

Produkty ROCKWOOL są produkowane i oferowane na rynku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
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http://rwiumbraco-pl.inforce.dk/produkty/izolacje-techniczne/techrock-80.aspx
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http://rwiumbraco-pl.inforce.dk/produkty/system-zabezpieczen-ogniochronnych-firepro/rocklit-150-af.aspx
http://rwiumbraco-pl.inforce.dk/produkty/system-zabezpieczen-ogniochronnych-firepro/rocklit-mat.aspx
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