
Elementy
uszczelniające

Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian      
w wymiarach i danych technicznych produktów ze względu 
na ciągłe ich doskonalenie



ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.
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O systemie
Elementy uszczelniające pełnią rolę dopełnienia instalacji 
kanałowej. Zadaniem ich jest zwiększenie szczelności insta-
lacji wentylacyjnej do poziomu akceptowanego i wymaga-
nego przez projekt.

Wymiary
Wszystkie wielkości bazują na tabelach i informacjach 
przedstawionych w karcie katalogowej danego elementu.

O systemie

  

Instrukcja montażu
Taśmy aluminiowe stosowane są bezpośrednio na odtłusz-
czoną blachę, który jest owijany dwu lub trzykrotnie 
w miejscu połączenia elementów.

Korzyści stosowania
Taśmy bądź silikony pozwalają na zwiększenie szczelności 
instalacji wentylacyjnej już po jej zamontowaniu. Łatwe 
stosowanie i dobór materiałów zgodnych z charakterystyką 
kanałów, daje również estetyczny wygląd. W przypadku 
taśm wysokotemperaturowych istotna jest gwarancja 
szczelności systemu nawet przy systemach kominkowych.

Oznakowanie
Wyroby firmy ALNOR oznaczane są znakiem 
budowlanym, oraz kodem towaru zgodnym 
ze specyfikacją techniczną zawartą w niniej-
szym katalogu.
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.
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Wymiary

Opis

Taśmy aluminiowe wysokotemperaturowe

 TAL

Taśma uszczelniająca aluminiowa stosowana przy łączeniach 
kanałów i kształtek okrągłych, oraz przy przewodach ela-
stycznych.

Odporności temperaturowe zależą od rodzaju taśmy i zawarte 
są w tabeli.

Uwaga: Aby taśmy zachowały swoje właściwości klejące 
powinny być przechowywane w temperaturze około +21oC 
oraz wilgotoności nie przekraczającej 50%. Należy je również 
chronić przed nasłonecznieniem.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: TAL 50 - 50

typ
szerokość B
długość

Kod
szerokość B 

[mm]
długość

[mb]
opak
[szt]

temp.
[°C]

Kod
szerokość B 

[mm]
długość

[mb]
opak
[szt]

temp.
[°C]

Kod
szerokość B 

[mm]
długość

[mb]
opak
[szt]

temp.
[°C]

grubość 30 mikronów

grubość 30 mikronów

grubość 30 mikronów

Kod
szerokość B 

[mm]
długość

[mb]
opak
[szt]

temp.
[°C]

grubość 40 mikronów

TAL-50-50 50 50 24 80

TAL-75-50 75 50 16 80

TAL-100-50 100 50 12 80

TAL-50-10 50 10 272 80

TAL-15 50-50 50 50 24 150

TAL-15 75-50 75 50 16 150

TAL-15 100-50 100 50 12 150

TAL-25 50-50 50 50 24 250

TAL-25 75-50 75 50 16 250

TAL-25 100-50 100 50 12 250

TAL-25-50-10 50 10 72 250

TAL-50-50 50 50 24 80

TAL-75-50 75 50 16 80
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Wymiary

Opis

Taśmy aluminiowe wysokotemperaturowe

TALK

Taśma uszczelniająca aluminiowa o grubości 30 mikronów. 
Dzięki wysokiej odporności temperaturowej stosowana jest 
przy instalacjach kominkowych.

Uwaga: Aby taśmy zachowały swoje właściwości klejące 
powinny być przechowywane w temperaturze od 0oC do 
+21oC oraz wilgotoności nie przekraczającej 50%. Należy je 
również chronić przed nasłonecznieniem.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: TALK 50 - 50

typ
szerokość B
długość

Kod
szerokość B 

[mm]
długość

[mb]
opak
[szt]

temp.
[°C]

TALK 50-50 50 50 24 350

TALK 50-10 50 10 16 350
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Wymiary

Opis

Taśmy aluminiowe wzmacniane

TALE

Taśma uszczelniająca aluminiowa o grubości 30 mikronów. 
Dzięki kratkowej siatce z włókna szklanego posiada zwięk-
szoną odporność na zrywanie. Dzięki swojej strukturze sto-
sowana przy łączeniu izolacji technicznych z osłoną alumi-
niową.

Uwaga: Aby taśmy zachowały swoje właściwości klejące 
powinny być przechowywane w temperaturze około +21oC 
oraz wilgotoności nie przekraczającej 50%. Należy je również 
chronić przed nasłonecznieniem.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: TALE 50 - 50

typ
szerokość B
długość

Kod
szerokość B 

[mm]
długość

[mb]
opak
[szt]

temp.
[°C]

TALE 50-50 50 50 24 80

TALE 75-50 75 50 16 80

TALE 100-50 100 50 12 80
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Wymiary

Opis

Taśmy aluminiowe wzmacniane

TLV

Taśma uszczelniająca aluminiowa TLV o grubości 30 mikro-
nów. Posiada siatkę z włókna szklanego w kształcie rąbów 
zwiększającą jej wytrzymałość.

Uwaga: Aby taśmy zachowały swoje właściwości klejące 
powinny być przechowywane w temperaturze około +21oC 
oraz wilgotoności nie przekraczającej 50%. Należy je również 
chronić przed nasłonecznieniem.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: TLV 50 - 50

typ
szerokość B
długość

Kod
szerokość B 

[mm]
długość

[mb]
opak
[szt]

temp.
[°C]

Kod
szerokość B 

[mm]
długość

[mb]
opak
[szt]

temp.
[°C]

TLV 50-50 50 50 24 80

TLV 75-50 75 50 16 80

TLV 100-50 100 50 12 80
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Wymiary

Opis
Taśma DUCT jednostronnie pokryta klejem kauczukowym. 
Taśma wzmocniona tkaniną, wodoodporna. Stosowana jest-
przy łączeniach kanałów i kształtek okrągłych oraz przy prze-
wodach elastycznych. Skutecznie chroni kanały i ksztaltki 
przed wnikaniem wilgoci oraz czynnikami atmosferycznymi. 
Zapewnia trwałe i skuteczne uszczelnienie. Dostępna jest w 
rolkach 50 metrowych

Rodzaj kleju: kauczukowy

Grubość taśmy: 0,15 mm

Odporność temperaturowa: od −0°C do +60°C

Przylepność: 4(N/25mm)

Uwaga: Aby taśmy zachowały swoje właściwości klejące 
powinny być przechowywane w temperaturze około +21oC 
oraz wilgotoności nie przekraczającej 50%. Należy je również 
chronić przed nasłonecznieniem.

Taśmy

 DUCT

Przykład oznaczenia
Kod produktu: DUCT - aaa

typ
B

Kod
szerokość B 

[mm]
długość

[mb]
opak
[szt]

temp.
[°C]

Kod
szerokość B 

[mm]
długość

[mb]
opak
[szt]

temp.
[°C]

DUCT 50-50 50 50 24 60
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Wymiary

Opis
Taśma MET jednostronnie pokryta klejem akrylowym. Sto-
sowana jest przy łączeniach kanałów i kształtek okrągłych 
oraz przy przewodach elastycznych. Zapewnia trwałe i sku-
teczne uszczelnienie. Dostępna jest w rolkach 50 metrowych

Rodzaj materiału: metalizowana folia PP

Rodzaj kleju: akrylowy

Grubość taśmy: 0,05 mm

Odporność temperaturowa: od −0°C do +80°C 

Przylepność: 5,6 (N/25mm)

Uwaga: Aby taśmy zachowały swoje właściwości klejące 
powinny być przechowywane w temperaturze około +21oC 
oraz wilgotoności nie przekraczającej 50%. Należy je również 
chronić przed nasłonecznieniem.

Taśmy

 MET

Przykład oznaczenia
Kod produktu: MET - aaa

typ
B

Kod
szerokość B 

[mm]
długość

[mb]
opak
[szt]

temp.
[°C]

Kod
szerokość B 

[mm]
długość

[mb]
opak
[szt]

temp.
[°C]

MET 50-50 50 50 24 80

MET 75-50 75 50 16 80
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Wymiary

Opis

Taśmy PVC

 TAPV

Taśma uszczelniająca wykonana z PVC o grubości 20 mikronów 
jednostronnie pokryta klejem na bazie kauczuku syntetycz-
nego. Stosowana przy łączeniach kanałów i kształtek okrą-
głych oraz przy przewodach elastycznych. Skutecznie chroni 
kanały i ksztaltki przed wnikaniem wilgoci oraz czynnikami 
atmosferycznymi. Zapewnia trwałe i skuteczne uszczelnienie.

Dostępne długości: 10m, 20m, 33m. 
Temperatura stosowania: od -10OC do +80OC
Minimalna temperatura nanoszenia: +10OC 

Uwaga: Aby taśmy zachowały swoje właściwości klejące 
powinny być przechowywane w temperaturze około +21oC 
oraz wilgotoności nie przekraczającej 50%. Należy je również 
chronić przed nasłonecznieniem.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: TAPV 50 - 33

typ
szerokość
długość

Kod
szerokość 

[mm]
długość

[mb]
opak.
[szt]

max temp.
[°C]

Kod
szerokość 

[mm]
długość

[mb]
opak.
[szt]

max temp.
[°C]

Kod
szerokość 

[mm]
długość

[mb]
opak.
[szt]

max temp.
[°C]

TAPV 50-10 50 10 24 80

TAPV 75-10 75 10 16 80

TAPV 100-10 100 10 12 80

TAPV 50-20 50 20 24 80

TAPV 75-20 75 20 16 80

TAPV 100-20 100 20 12 80

TAPV 50-33 50 33 24 80

TAPV 75-33 75 33 16 80

TAPV 100-33 100 33 12 80
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 Gwoździe samoprzylepne

 GWS
Wymiary

Opis
Gwoździe samoprzylepne GWS służą do mocowania izolacji 
termicznej do gładkich powierzchni przewodów wenty-
lacyjnych za pomocą piankowej warstwy samoprzylepnej 
zapewniając tym samym trwałe zamocowanie i nie naruszenie 
powłoki elementu.
W skład kompletu handlowego wchodzą: gwóźdź GWS oraz 
klips KLP. Kapturek KNY należy zamówić odzielnie.
Zaleca się stosowanie od 6 do 10 szt. gwoździ GWS na 1m2.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: GWS-33 

typ

klips 
do gwoździ 

samoprzylepnych
KLP

kapturek
KNY

typ L [mm] d [mm] A [mm]

d

30

A 
x 

A

L

 GWS-25 25 2,7 50

 GWS-33 33 2,7 50

 GWS-43 43 2,7 50

 GWS-53 53 2,7 50

 GWS-63 63 2,7 50

 GWS-76 76 2,7 50

 GWS-103 103 2,7 50

 GWS-115 115 2,7 50
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 Gwoździe do zgrzewania

 GWZ
Wymiary

Opis
Gwoździe do zgrzewania GWZ służą do mocowania izolacji ter-
micznej do gładkich powierzchni przewodów wentylacyjnych 
zapewniając tym samym trwałe zamocowanie i nienaruszenie 
powłoki elementu.
W skład kompletu wchodzą: gwóźdź GWZ. Klips KLP-Z i 
kapturek KNY należy zamówić oddzielnie.
Zaleca się stosowanie od 6 do 10 szt. gwoździ GWZ na 1m2. 

Przykład oznaczenia
Kod produktu: GWZ - 33 

typ

klips 
do gwoździ 

do zgrzewania
KLP-Z

kapturek
KNY

typ L [mm] d [mm]

30

d

L

30

 GWZ-25 25 2,2

 GWZ-33 33 2,2

 GWZ-43 43 2,2

 GWZ-53 53 2,2

 GWZ-63 63 2,2

 GWZ-105 105 2,2

 GWZ-115 115 2,2
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 Gwoździe do zgrzewania

 GWZ-PI
Wymiary

Opis
Gwoździe do zgrzewania GWZ-PI służą do mocowania izolacji 
termicznej do gładkich powierzchni przewodów wentylacyj-
nych. Montowane są metodą zgrzewania przy użyciu ręcz-
nych zgrzewarek transformatorowych z odpowiednia mocą 
zapewniając tym samym trwałe zamocowanie i nienaruszenie 
powłoki elementu.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: GWZ-PI -30 

typ

 typ L [mm] d [mm]

d

 GWZ-PI-30 30 2,7

 GWZ-PI-40 40 2,7

 GWZ-PI-50 50 2,7

 GWZ-PI-60 60 2,7

 GWZ-PI-100 100 2,7
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Wymiary

Opis

Uszczelki do kanałów

USZ, USZ-CE

Uszczelka USZ wykonana jest z samoprzylepnej taśmy poli-
etylenowej. Wytrzymałość temperaturowa uszczelki USZ 
wynosi 80oC.
Uszczelka cermiczna USZ-CE charakteryzuje się podwyższoną 
wytrzymałością temperaturową wynoszącą 1100oC. Nośni-
kiem uszczelki USZ-CE jest filc ceramiczny z włókna glikokrze-
mianowego. Materiałem klejącym jest akryl modyfikowany. 
Uszczelki USZ i USZ-CE wykorzystywane są jako uszczelnienie 
kołnierzy kanałów wentylacyjnych oraz uszczelnienie połą-
czeń w centralach klimatyzacyjno - wentylacyjnych. Ponadto 
uszczelka USZ-CE ma zastosowanie przy uszczelnianiu syste-
mów podwyższonej odporności ogniowej.

Parametry dla USZ-CE:

Przykład oznaczenia
Kod produktu: USZ - 10 - 4

typ
szerokość
grubość

kod
szerokość B

[mm]
grubość

[mm]
długość

[mb]

USZ-09-04 9 4 20

USZ-10-03 10 3 20

USZ-10-04 10 4 15

USZ-12-03 12 3 20

USZ-12-04 12 4 20

USZ-15-04 15 4 15

USZ-20-04 20 4 15

kod
szerokość B

[mm]
grubość

[mm]
długość

[mb]

USZ-CE-10-04 10 4 20

USZ-CE-17-04 17 4 20

Średnica włókna   3,2 µm

Gęstość  200-300 kg/m3

Wytrzymałość na rozciąganie  > 350kPa lub 15,4 N/cm

Maksymalna temaperatura pracy  1100oC

Punkt topnienia  > 1300oC

Przewodnictwo cieplne  0,09 W/mK
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Opis
Uszczelniacz akrylowy do kanałów okrągłych przeznaczona 
jest do uszczelniania instalacji wentylacyjnych. Nie zawiera 
szkodliwych rozpuszczalników i zapachów. Daje plastyczne 
spoiny łatwe do malowania o bardzo dobrej przyczepno-
ści do blachy ocynkowanej, lakierowanej i stali nierdzewnej.
Utwardzona masa jest odporna na zmienne warunki atmos-
feryczne. Przeznaczona jest do stosowania wewnatrz i na 
zawnętrz pomieszczeń. 
Masa po całkowitym utwardzeniu jest wodoodporna.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: SIL-AKR-5K

typ

Kod Pojemność Materiał Gęstość
Sposób 

dozowania
Odporność 
termiczna

Kolor Zastosowanie

Pojemność
øD

[mm]
H

[mm]

ØD

H

ØD

H

Wymiary

Uszczelniacze akrylowe

SIL-AKR..

SIL-AKR-5K 5L masa
akrylowa 1,05 kg/litr pędzelek

-40oC
do

+80oC (100oC)
srebnoszary

uszczelnienie do 
kanałów i kształtek 

okrągłych

SIL-AKR-SQ-5K 5L masa
akrylowa 1,5 kg/litr pędzelek -40oC do 

+70oC srebnoszary
uszczelnienie 

do kanałów i kształtek 
prostokątnych

SIL-AKR-20L 20L masa
akrylowa 1,5 kg/litr PIS-POMP -40oC do 

+70oC szary

uszczelnienie 
do kanałów i kształ-

tek okrągłych i prosto-
kątnych

SIL-AKR-310 310ml akryl 1,5 kg/litr PIS-REC -40oC do 
+80oC szary

uszczelnienie 
do kanałów i kształ-

tek okrągłych i prosto-
kątnych

310ml 50 340

5L 200 320

20L 320 320

Pojemność: 5L, 20L

Pojemność: 310ml
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Opis
Uszczelniacze dekarskie wykorzystywane są do obróbek 
blacharskich dachów, tarasów, kominów, miejsc przebić 
przez dachy. Doskonale nadają się do uszczelniania blach 
falistych i trapezowych. Jest trwale plastyczny, co zabez-
piecza przed powstawaniem rozszczelnień podczas pracy el-
ementów kąłdowych konstrukcji.
Uszczelniacze octowe są jednoskładnikową, elastyczną masą 
uszczelniającą o octanowym systemie. Gwarantują trwale 
i elastyczne uszczelnienie odporne na zmienne warunki at-
mosferyczne.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: SIL-UNI-OCT-300

typ

Kod Pojemność Materiał Gęstość Sposób 
dozowania

Odporność 
termiczna Kolor Zastosowanie

Ø50

22
0

12
0

Wymiary

Uszczelniacze dekarskie i octowe

SIL-UNI../SIL-DEK..

SIL-UNI-
OCT-300 300ml silikon

octowy 1,0 - 1,3 kg/litr PIS-REC
-40oC

do
+180oC

szary
uszczelnienie 

zamków blacharskich 
ze stali nierdzewnej

SIL-UNI-
NAT-300 300ml silikon

neutralny 1,0 - 1,3 kg/litr PIS-REC
-60oC

do
+180oC

bezbarwny
uszczelnienie 

łączeń elementów 
metalowych z PCV 

SIL-DEK-310 310ml uszczelniacz
bitumiczny 1,3 kg/litr PIS-REC do + 210oC czarny

obróbki 
blacharskie 

dachów



ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

El
em

en
ty

 u
sz

cz
el

n
ia

ją
ce

Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

Opis
Piana montażowa może być stosowana jako izolacja ter-
miczna, wygłuszanie i uszczelnianie elementów konstruk-
cyjncyh. Posiada doskonałe parametry termoizolacyjne oraz 
dźwiękochłonne.
Zaletą piany montażowej jest duża wytrzymałość mechanic-
zna. Możliwa jest aplikacja również w temperaturach ujem-
nych -10oC.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: PIA-MON

typ

Kod Pojemność Materiał Gęstość
Sposób 

dozowania
Odporność 
termiczna

Kolor Zastosowanie

Ø50

22
0

Wymiary

Piany

PIA-MON..

PIA-MON 500ml piana
poliuretanowa

0,027 kg/litr ręcznie
-40oC
 do 

+130oC
żółty

materiał uszczelniający  
i wypełniający szcze-
liny między kanałem 

wentylacyjnym a kon-
strukcją ściany

PIA-MON-PIS 750ml piana
poliuretanowa

0,027 kg/litr PIS-MONT
-60oC 

do
+100oC

żółty

materiał uszczelniający  
i wypełniający szcze-
liny między kanałem 

wentylacyjnym a kon-
strukcją ściany



Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Elem
en

ty u
szczeln

iające
Pobierz Wentyle Pobierz Wentyle

Pobierz AlnorCAM Pobierz AlnorCAM
Zamawiaj w B2B Zamawiaj w B2B

Opis
Silikony przeciwpożarowe stanowią jednoskładnikowa masę 
uszczelniającą o octanowym systemie utwardzania. Uszczel-
nienie jest trwałe, całkowicie odporne na działanie olejów 
oraz zmiennych warunków atmosferycznych.
Silikony przeciwpożarowe przeznaczone są do uszczelniania 
miejsc narażonych na stałe działanie wysokich temperatur do 
do 250oC takich jak kominy, urządzenia grzewcze, instalacje 
wentylacyjne.

Przykład oznaczenia
Kod produktu: SIL-PPOZ-OCT-300

typ

Kod Pojemność Materiał Gęstość Wydajność Sposób 
dozowania

Odporność 
termiczna Kolor

Ø50

22
0

12
0

Wymiary

Silikony przeciwpożarowe

SIL-PPOZ..

SIL-PPOZ-
OCT-300 300ml polisiloksan 1,3 kg/litr

z 300ml uzy-
skuje się ok. 
18mb spoiny 
o wymiarach 

4x4mm

PIS-REC

-40oC 
do

 +250oC
(+350oC)

czerwony

SIL-PPOZ-
NAT-310 310ml silikon octa-

nowy
1,03kg/litr

z 310ml uzy-
skuje się ok. 
18mb spoiny 
o wymiarach 

4x4mm

PIS-REC

-40oC 
do 

+250oC
(+300oC)

czerwony



ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.
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Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

Opis
Pompa z napędem pneumatycznym przeznaczona jest do 
przepompowywania, dozowania produktów płynnych takich 
jak np. uszczelniacze. 
W skład całego zestawu wchodzi pneumatyczna pompa, 
tłokowa, zespół przygotwania powietrza oraz wąż teflonowy 
gładkościenny obustronnie zakuty za pomocą tulejek ze stali 
kwasoodpornej.

Parametry techniczne:
Przełożenie pompy  - 4:1
Silnik pneumatyczny  - 3”
Zasilanie    - od 1,5 do 10,3 bar
Max. ciśnienie tłoczne  - 41,4 bar
Max. wydajność   - 8,062 l/min
Ilość cykli   - 120/min
Przyłącze powietrze  - 1/4”
Wylot pompy   - 3/4”gwint wewnętrzny
Max. przepływ  - 50dm3/s
Max. temperatura pracy  - 50oC

Przykład oznaczenia
Kod produktu: PIS-POMP

typ

Silnik 
 

Wylot materiału

Pompa 

Wlot powietrza 

35  mm

Wlot materiału 

71
4,

4 
m

m

24
6,

8 
m

m

Pneumatyczna pompa tłokowa

Zespół przygotowania powietrza
128

64

24
8

15
5

16
1

65
25

4
41

83

41

93

Wymiary

Pompy

PIS-POMP



Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Elem
en

ty u
szczeln

iające
Pobierz Wentyle Pobierz Wentyle

Pobierz AlnorCAM Pobierz AlnorCAM
Zamawiaj w B2B Zamawiaj w B2B

Opis
Spray cynkowo-aluminiowy OCSP przeznaczony jest do 
długotrwałej ochrony i naprawy powłok ze stali. Wykazuje 
doskonałą pczyczepność do metali, odporność na działanie 
wody, soli i warunków atmosferycznych. Jest odporny na 
wysoką temperaturę i ścieranie.

Parametry techniczne:
zakres temperatur pracy: od -30OC do +500OC

Przykład oznaczenia
Kod produktu: OCSP

typ

Ø65

15
0

50

Spray do naprawy elementów blaszanych

OCSP



ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.
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Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

Opis
Spray ESLA przeznaczony jest do ochrony i naprawy powłok 
ze stali szlachetnej. Wykazuje doskonałą pczyczepnośći do 
metali. Jest odporny na ścieranie.

Parametry techniczne:
zakres temperatur pracy: od -35OC do +100OC

Przykład oznaczenia
Kod produktu: ESLA

typ

Ø65

15
0

50

Spray do naprawy elementów blaszanych

ESLA



Izolacje



  
 

 
 

 
 

 
 

  I
zo

la
cj

e
Pobierz Wentyle

Pobierz AlnorCAM
Zamawiaj w B2B

ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Wymiary

Opis
Izolacje techniczne mogą być stosowane jako tłumienie aku-
styczne oraz izolacja termiczna. Wykonane są z elastycznej 
pianki o zamkniętej strukturze komórkowej na bazie synte-
tycznego kauczuku. Zastosowanie takich izolacji zapobiega 
zjawisku kondensacji pary wodnej oraz zmniejsza straty ener-
gii.Z jednej strony izolacja wyposażona jest w taśmę samo-
przylepną, która jest wzmocniona siatką. Dzięki temu insta-
lacja jest bardzo szybka, prosta i trwała.

Przykładowe oznaczenie
Kod produktu:  ARMAFLEX-09

typ

Typ
G

[mm]
D

[mm]
długość w rolce

[mb]

Izolacje techniczne  

ARMAFLEX/K-FLEX-STDH/INSUL-RXT

Kod
Temperatura
stosowania

T [oC]

Przewodność 
cieplna

λ [W/mK]
Przenikalność µ

Izolacja
akustyczna

[dB]
Opis

G
D

ARMAFLEX-06 6 1000 15

ARMAFLEX-09 9 1000 10

ARMAFLEX-13 13 1000 8

ARMAFLEX-19 19 1000 6

ARMAFLEX-25 25 1000 4

K-FLEX-STDH-06 6 1500 30

K-FLEX-STDH-10 10 1500 20

K-FLEX-STDH-13 13 1500 15

K-FLEX-STDH-16 16 1500 12

K-FLEX-STDH-19 19 1500 10

K-FLEX-STDH-25 25 1500 8

K-FLEX-STDH-30 30 1500 6

INSUL-RXT-06 6 1000 30

INSUL-RXT-09 9 1000 20

INSUL-RXT-13 13 1000 14

INSUL-RXT-16 16 1000 12

INSUL-RXT-19 19 1000 10

INSUL-RXT-25 25 1000 8

INSUL-RXT-32 32 1000 6

ARMAFLEX -50oC do +110oC 0,035 ≥ 10000 redukcja do 30dB mata kauczukowa z klejem

K-FLEX-STDH -40oC do +85oC 0,036 ≥ 5000 - mata kauczukowa szara z klejem

INSUL-RXT -40oC do +105oC 0,038 ≥ 7000 redukcja do 30dB mata kauczukowa z klejem


