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   Izolacja kanałów wentylacyjnych

W celu zabezpieczenia instalacji wentylacyj-
nej przed skraplaniem pary wodnej, prze-
ciwogniowo czy w dla wygłuszenia hałasu 
towarzyszącego przepływowi powietrza, 
stosuje się izolacje.
Warunki stosowania izolacji określa Rozpo-
rządzenie Ministra Infrastruktury „w spra-
wie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie”. 
Dz.U.08.201.1238 . W myśl Rozporządzenia, 
w przypadku gdy instalacja wentylacyjna 
przebiega przez pomieszczenia nieogrzewa-
ne lub w inny sposób narażona jest na stra-
ty energii, powinna zostać zabezpieczona 
izolacją, która nierozprzestrzenia ognia.  

Rysunek nr 1
Izolacje kanałów wentylacyjnych

Tabela nr 1: Wymagania izolacji cieplnej przewodów i komponentów wg Rozporządzenie Ministra In-
frastruktury „w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowa-

nie”. Dz.U.08.201.1238: 

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubość izolacji cieplnej1

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm

2 Średnica wewnętrzna od 22 mm do 35 mm 30 mm

3 Średnica wewnętrzna od 35 mm do 100 mm równa średnicy wewnętrznej rury

4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez 
ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów

½ wymagań z poz . 1-4

6 Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1-4, ułożone 
w komponentach budowlanych między ogrzewanymi 
pomieszczeniami różnych użytkowników

½ wymagań z poz . 1-4

7 Przewody wg pozycji 6 ułożone w podłodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone wewnątrz 
izolacji cieplnej budynku)

40 mm

9 Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone wewnątrz 
izolacji cieplnej budynku)

80 mm 

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnątrz 
budynku2

50% wymagań z poz. 1-4

11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na ze-
wnątrz budynku2

100% wymagań z poz. 1-4

 
1 przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż podano w tabeli należy odpowied-
nio skorygować grubość warstwy izolacyjnej
2 Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna
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Na skutek różnić temperatur między przewo-
dem wentylacyjnym, a pomieszczeniem w któ-
rym przebiega, na powierzchni kanału często 
dochodzi do skraplania pary wodnej. Stosowa-
nie izolacji pozwala przeciwdziałać temu zja-
wisku. Aby uniknąć wykraplania się wody na 
powierzchni kanałów, należy zaizolować je w 
taki sposób aby temperatura na powierzchni 
izolacji była podobna do temperatury otocze-
nia. O skuteczności izolacji tego typu decyduje 
właściwy dobór grubości płaszcza izolacyjnego. 
Kolejnym czynnikiem decydującym o jej prawi-
dłowym działaniu jest montaż. Izolacja powinna 
być szczelna. Do montażu izolacji przeciw kon-
densacyjnej służą gwoździe samoprzylepne oraz 
do zgrzewania. Część izolacji posiada powierzch-
nie klejącą i może zostać przyklejona bezpośrednio do kanału. Mimo to, przy przewodach o większych 
średnicach zaleca się dodatkowo stosowanie gwoździ, lub opasanie kanałów okrągłych opaskami ny-
lonowymi typu TKS-N.

Ruch powietrza w kanałach czy praca wentylatora wywołują hałas i drgania. Dodatkowo efekty aku-
styczne powstają w przypadku  przepływu powietrza w zagięciach kanałów i trójnikach. Aby ograni-
czyć efekty akustyczne stosuje się tłumiki lub izolację, montowaną na wewnętrznej powierzchni prze-
wodów wentylacyjnych. 

Budowa tłumików opiera się na płaszczu w postaci 
kanału wentylacyjnego wewnątrz którego znajduję 
się materiał absorbujący hałas – najczęściej wełna 
kamienna, zabezpieczona przewodem perforowa-
nym. 

Dodatkowym elementem jaki należy uwzględnić 
przy montażu instalacji wentylacyjnej jest jej odpo-
wiednie zabezpieczenie przeciwpożarowe. Wyma-
gania w zakresie odporności ogniowej przewodów 
precyzuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
„w sprawie warunków technicznych, jakim po-

winny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”.  
Z zapisów rozporządzenia wynika, że instalacje 
wentylacji oddymiającej powinny spełniać co naj-
mniej klasę odporności ogniowej stropu.

Rozdział 6 Rozporządzenia, Wentylacja i klimatyzacja, zawiera następujący zapis § 147. 1.: Wentylacja 
i klimatyzacja powinny zapewniać odpowiednią jakość środowiska wewnętrznego, w tym wielkość 
wymiany powietrza, jego czystość, temperaturę, wilgotność względną, prędkość ruchu w pomieszcze-
niu, przy zachowaniu przepisów odrębnych i wymagań Polskich Norm dotyczących wentylacji, a także 
warunków bezpieczeństwa pożarowego i wymagań akustycznych określonych w rozporządzeniu.

W myśl Rozporządzenia § 267. 1.: „Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów nie-
palnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów wentylacyjnych 
mogą być stosowane tylko na zewnętrznej ich powierzchni w sposób zapewniający nierozprzestrzenia-
nie ognia.”

Rysunek nr 2
Izolowane wewnętrznie kanały 

i kształtki wentylacyjne

Rysunek nr 3
Gwoździe samoprzylepne GWS

 do montażu izolacji
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Izolacje przeznaczone do stosowania w warunkach wysokich temperatur to materiały i ich układy, któ-
re w bezpośrednim lub pośrednim kontakcie z gorącymi płomieniami, gazami, cieczami, materiałami 
lub czynnikami gorącymi ograniczają emisję ciepła ze źródła do otoczenia.

Rodzaje izolacji wysokotemperaturowych uzależnione są od materiału, z jakiego są produkowane, a 
także od przeznaczenia. 
Materiałem o wysokiej odporności na ogień jest wełna kamienna. Wysoka temperatura topnienia włó-

Tabela nr 3: Euroklasy  wskazujące  wielkość emisji dymu.

Klasa  Charakterystyka  

 s1 Prawie bez dymu 

 s2 Średnia emisja dymu

 s3 Intensywna emisja dymu

 

Tabela nr 2 Euroklasa wyrobu (czyli klasyfikacja reakcji na ogień wskazuje, czy i jak wyrób przyczynia 
się do rozwoju pożaru, tzn. jak szybko się pali i ile energii przy tym wytwarza na podstawie normy 

PN-EN 13501-1.

Euro-
klasa

Właściwości / Jak przyczynia 
się do rozwoju pożaru 

Rozgorzenie podczas bada-
nia w skali naturalnej RCT / 

Zachowanie wyrobu 
Rodzaj produktu izolacyjnego 

 A1 Niepalne Nie / Niepalne Wełna skalna, wełna szklana, 
szkło piankowe

 A2 Niepalne Nie / Prawie niepalne Wełna mineralna o dużej gęsto-
ści, dużej zawartości lepiszcza, 
klejona np. PU lub z pokryciem

 B Bardzo ograniczony udział w 
pożarze

Nie Niektóre pianko fenolowe (PF)

 C Ograniczony, lecz zauważalny 
udział w pożarze

Tak / Rozgorzenie po upływie 10 
minut

Niektóre pianki PU (PIR)

 D Istotny udział w pożarze Tak / Rozgorzenie po 2 minu-
tach, lecz przed upływem 10 
minut

Większość pianek PU (PIR)

 E Bardzo duży udział w pożarze Tak / Rozgorzenie przed upły-
wem 10 minut

Styropian, PU (PIR) z dodatkiem 
retardantów
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kien wełny kamiennej sprawia, że jest ona niepalna, zapewniając tym samym wysoki poziom bezpie-
czeństwa pożarowego. 

Wybierając izolację należy kierować się parametrami takimi jak : niska przewodność cieplna, niepal-
ność, wysoki współczynnik reakcji na ogień – co ozna-
cza niski stopień emisji dymu i płonących kropli w cza-
sie pożaru.

W związku ze zróżnicowaniem wymagań odnośnie izo-
lacji, występuje kilka typów materiałów izolacyjnych. 
Podstawowym elementem izolacyjnym jest wełna – 
kamienna lub szklana. 

Wełna kamienna powstaje na bazie takich surowców 
jak: bazalt, gabro, dolomit lub kruszywo wapienne czy 
brykiety kamienne. Zostają one roztopione w wulka-
nicznej temperaturze i rozwłóknione. Włókna zlepia 
się później specjalną żywicą i formuje konkretne pro-
dukty – płyty, maty, otuliny. 

Wełna szklana powstaje z piasku kwarcowego i stłucz-
ki szklanej. Wytwarza się z niej płyty i maty, w których 
układ włókien jest ukierunkowany równolegle do ich 
powierzchni, a to wymaga użycia do produkcji większej ilości substancji zlepiającej.
Zarówno wełnę kamienna, jak i szklaną charakteryzuje niski współczynnik przewodzenia ciepła, dzięki 
czemu gwarantują wysoki poziom izolacyjności termicznej. 

Oba typy wełny charakteryzują się bardzo dużą chłonnością akustyczną, małą sztywnością dynamiczną 
oraz skutecznym tłumieniem wewnętrznej energii akustycznej. Sprawia to, że oba materiały doskonale 
sprawdzają się w roli izolacji akustycznej instalacji wentylacyjnych.

Wełna izolacyjna ma wysoki współczynnik odporności na ogień. Wełna kamienna zachowuje swoje 
właściwości do 1000°C. Wełna szklana wytrzymuje temperaturę do 600-700°C. Odporność tempera-
turowa dotyczy jednak samych włókien. Spoiwo, które je łączy, wytrzymuje temperaturę do 250°C. 
Im więcej spoiwa, tym wełna ma mniejszą odporność na wysoką temperaturę, co sprawia że wełna 
kamienna lepiej sprawdza się w instalacjach oddymiających. Izolacje wykonane z wełny kamiennej 
sprawdzają się choćby w instalacjach rozprowadzających ciepło z kominka.

Tabela nr 4:  Ocena możliwości tworzenia się płonących kropel i cząstek, które mogą powodować 
dalsze rozprzestrzenianie się pożaru oraz wywoływać oparzenia skóry.

Klasa Charakterystyka 

d0 Brak płonących kropli 

d1 Niewiele płonących kropel / cząstek (podobne do iskier z płonącego drewna)

d2 Wiele płonących kropel / cząstek, które mogą powodować poparzenia skóry lub rozprzestrze-
nianie się pożaru

 s3 Intensywna emisja dymu

Rysunek nr 4
Wełna szklana Ursa
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Niewątpliwą wadą wełny kamiennej i szklanej jest higroskopijność i nasiąkliwość.
Wełna kamienna jest wytrzymała mechanicznie.  Wełna szklana nie ma aż takiej gęstości i dlatego nie 
poleca się jej izolacji w miejscach, w których byłaby poddawana dużym obciążeniom. Niemniej jed-
nak wełna szklana jest bardziej sprężysta, dzięki czemu w podobnych opakowaniach można zmieścić 
niemal trzykrotnie wełny szklanej niż kamiennej. Dodatkowo wełna szklana jest lżejsza niż kamienna. 
Dzięki większej elastyczności włókien lepiej dostosowuje się do nierówności podłoża. Wełna kamienna 
jest sztywniejsza i nie ma tendencji do rozwarstwiania się.

Wełna kamienna znajduje zastosowanie do produkcji wszelkiego rodzaju izolacji cieplnych, w tym o 
znacznej odporności na obciążenia i odkształcenia. Wełna szklana może być wykorzystywana wszędzie 
tam, gdzie nie będą na nią działać duże obciążenia. Świetnie sprawdza się jako wypełnienie.

Nośnikami izolacji mogą być welon lub folia aluminiowa. Nośniki zabezpieczają materiał izolacyjny. Do 
uszczelniania i montażu izolacji zabezpieczonych welonem służą taśmy aluminiowe.

Izolacje mogą być też zabezpieczone welonem wykonanym z włókniny. W zależności od gęstości i 
struktury welonu można go czyścić lub nie. 

Do izolacji instalacji wentylacyjnych służą też maty i 
otuliny kauczukowe.  Jest to rodzaj izolacji wykonany z 
kauczuku syntetycznego. Maty kauczukowe występują 
w odmianie z warstwą klejącą, co ułatwia i przyspiesza 
proces montażu.  Ze względu na jej elastyczność,  izola-
cję kauczukową można dopasować praktycznie do każ-
dego kształtu izolowanego kanału czy  kształtki. Kau-
czuk zapewnia ochronę przed kondensacją pary wodnej 
oraz dobrze tłumi drgania i hałasy. Maty kauczukowe, 
dzięki niskiemu czynnikowi przewodzenia ciepła,  zwięk-

szają wydajność energetyczną instalacji.

Bardzo dobre właściwości izolacyjne mają tez ka-
nały URSA AIR. URSA AIR ZERO A2 to panele pro-

dukowane z wełny szklanej służące do budowy kanałów wentylacyjnych, izolowanych termicznie i 
akustycznie. 

URSA AIR ZERO A2 zbudowane są z wełny mineralnej, po-
krytej z jednej strony tkaniną z włókna szklanego, z drugiej 
siatką szklaną i aluminium.
Siatka szklana zapewnia wytrzymałość i stabilność, a folia 
aluminiowa pełni funkcję warstwy paroizolacyjnej. Wełna mi-
neralna stanowiąca podstawowy element URSA AIR zapew-
nia dobrą izolację termiczną i akustyczną oraz ochronę anty-
bakteryjną. Opór cieplny płyt wynosi 0,75 m2K/W, natomiast 
klasa reakcji na ogień A2-s1, d0.

Aby izolacja mogła skutecznie pełnić swe zadania, konieczne 
jest jej właściwe zamocowanie. Część mat izolacyjnych po-
siada powłokę z warstwą kleju, umożliwiającą szybki i  łatwy 
montaż.  Do mocowania izolacji na powierzchni kanałów służą 
– poza klejami – gwoździe samoprzylepne oraz do zgrzewania.

Rysunek nr 5
Mata kauczukowa

Rysunek nr 6
Budowa płyt URSA AIR ZERO A2
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Gwoździe samoprzylepne służą do mocowania 
izolacji termicznej do gładkich powierzchni prze-
wodów wentylacyjnych za pomocą piankowej 
warstwy samoprzylepnej zapewniając tym samym 
trwałe zamocowanie i nienaruszenie powłoki ele-
mentu. Gwoździe do zgrzewania służą do moco-
wania izolacji termicznej do gładkich powierzchni 
przewodów wentylacyjnych. Montowane są me-
todą zgrzewania przy użyciu ręcznych zgrzewarek 
transformatorowych z  odpowiednia mocą zapew-
niając tym samym trwałe zamocowanie i nienaru-
szenie powłoki elementu.

Szczelność izolacji gwarantuje zastosowanie taśm 
uszczelniających. Taśma uszczelniająca TALE wyko-

nana jest z aluminium o grubości 30 mikronów. Dzię-
ki kratkowej siatce z włókna szklanego posiada zwięk-
szoną odporność na zrywanie. Dzięki swojej strukturze 
może być  stosowana przy łączeniu izolacji technicznych 
z osłoną aluminiową.

Montując izolację na powierzchni kanałów należy pa-
miętać że wszystkie izolowane powierzchnie powinny 
być suche, czyste i odtłuszczone. Optymalna tempera-
tura montażu wynosi od 5 °C do 35 °C. 

Odpowiedni  dobór i montaż izolacji pozwoli na zmi-
nimalizowanie start ciepła w instalacji wentylacyjnej, 
ochroni ją przed wykraplaniem wody, a w przypad-
ku pożaru nie będzie stanowić przyczyny rozprze-
strzeniania ognia. 
Poniższa tabela zawiera przegląd rodzajów izolacji 
dostępnych w ofercie Alnor.

 

Rysunek nr 6
Gwoździe do zgrzewania GWZ

Rysunek nr 7
Taśma uszczelniająca TALE
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Lp Rodzaj izolacji Producent Nazwa
Rodzaj 
opako-
wania

Grubosć 
izolacji  
[ mm ]

Nośnik
Ilość [m2] 
w rolce / 
paczce

JM Gęstość 
[kg/m3]

1 wełna  szklana  ISOVER  LAMELA-ISOV-20 rolka  20 mm  folia alu  14,4 m2 25

2 wełna  szklana  ISOVER  LAMELA-ISOV-30 rolka  30 mm  folia alu  9,6 m2 25

3 wełna  szklana  ISOVER  LAMELA-ISOV-50 rolka  50 mm  folia alu  6 m2 25

4 wełna  szklana  ISOVER  LAMELA-ISOV-100 rolka  100 mm  folia alu  3 m2 25

5 wełna  szklana  ISOVER  VENTILUX-25 arkusz  25 mm  welon g9 2,4 m2 40

6 wełna  szklana  ISOVER  VENTILUX-30 arkusz  30 mm  welon g9 2,4 m2 40

7 wełna  szklana  ISOVER  VENTILUX-50 arkusz  50 mm  welon g9 2,4 m2 35

8 wełna  szklana  ISOVER  VENTILUX-100 arkusz  100 mm  welon g9 2,4 m2 35

9 wełna  szklana  ISOVER  LAMELA-ISOV-PLUS-20 rolka  20 mm  folia alu + 
klej  12 m2

10 wełna  szklana  ISOVER  LAMELA-ISOV-PLUS-30 rolka  30 mm  folia alu + 
klej  8 m2

11 wełna  szklana  ISOVER  LAMELA-ISOV-PLUS-50 rolka  40 mm  folia alu + 
klej  6 m2

12 wełna  szklana  ISOVER  LAMELA-ISOV-PLUS-100 rolka  50 mm  folia alu + 
klej  5 m2

13 wełna  komin-
kowa  ISOVER  ISOVER PL KOM 25 arkusz  25 mm  6 m2

14 wełna  komin-
kowa  ISOVER  ISOVER PL KOM 30 arkusz  30 mm  5 m2

15 wełna  kamienna  PAROC  LAMELA-PAROC-20 rolka  20 mm  folia alu  10 m2 35

16 wełna  kamienna  PAROC  LAMELA-PAROC-30 rolka  30 mm  folia alu  8 m2 35

17 wełna  kamienna  PAROC  LAMELA-PAROC-50 rolka  50 mm  folia alu  5 m2 35

18 wełna  kamienna  PAROC  LAMELA-PAROC-100 rolka  100 mm  folia alu  2,5 m2 35

19 wełna  kamienna  PAROC  INVENT-30 arkusz  30 mm  welon n3  2,4 m2 60

20 wełna  kamienna  PAROC  INVENT-50 arkusz  50 mm  welon n3  2,4 m2 60

21 wełna  kamienna  PAROC  INVENT-100 arkusz  100 mm  welon n3  2,4 m2 60

22 wełna  kamienna  PAROC  INVENT-50-N3-N3 arkusz  50 mm  welon 
n3+n3  2,4 m2 60

23 wełna  kamienna  PAROC  INVENT-100-N3-N3 arkusz  100 mm  welon 
n3+n3  2,4 m2 60

24 wełna  kamienna  PAROC  INVENT-30-8 arkusz  30 mm  welon n3  7,2 m2 80

25 wełna  kamienna  PAROC  INVENT-50-8 arkusz  50 mm  welon n3  4,2 m2 80

26 wełna  kamienna  PAROC  INVENT-100-8 arkusz  100 mm  welon n3  1,8 m2 80

27 wełna  kamienna  PAROC  INVENT-50-N3-N3-8 arkusz  50 mm  welon 
n3+n3  m2 80

28 wełna  kamienna  PAROC  INVENT-100-N3-N3-8 arkusz  100 mm  welon 
n3+n3  m2 80

29 wełna  kamienna  PAROC  IN-VENT-30 arkusz  30 mm  welon g9  2,4 m2 60

30 wełna  kamienna  PAROC  IN-VENT-50 arkusz  50 mm  welon g9  2,4 m2 60

31 wełna  kamienna  PAROC  IN-VENT-100 arkusz  10 mm  0 
mm  welon g9  2,4 m2 60

32 wełna  kamienna  PAROC  IN-VENT-50-G9-G9 arkusz  welon g9  11,52 m2 60

33 wełna  kamienna  PAROC  IN-VENT-100-G9-G9 arkusz  welon g9  17,28 m2 60

34 wełna  kamienna  PAROC  IN-VENT-30-8 arkusz  30 mm  welon g9  2,4 m2 80

35 wełna  kamienna  PAROC  IN-VENT-50-8 arkusz  50 mm  welon g9  2,4 m2 80

Tabela nr 5:  Zestawienie izolacji dostępnych we ofercie Alnor
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36 wełna  kamienna  PAROC  IN-VENT-100-8 arkusz  100 mm  welon g9  2,4 m2 80

37 wełna  kamienna  PAROC  IN-VENT-50-G9-G9-8 arkusz  50 mm  welon g9  m2 80

38 wełna  kamienna  PAROC  IN-VENT-100-G9-G9-8 arkusz  100 mm  welon g9  m2 80

39 wełna  komin-
kowa  PAROC  PAROC FIREPLACE 25 arkusz  25 mm  7,2 m2 90

40 wełna  komin-
kowa  PAROC  PAROC FIREPLACE 30 arkusz  30 mm  6 m2 90

41 wełna  komin-
kowa  PAROC  PAROC FIREPLACE 50 arkusz  50 mm  3,6 m2 90

42 wełna  komin-
kowa  PAROC  PAROC WIRED 130 GR45 arkusz  50 mm  4 m2 130

43 wełna  komin-
kowa  PAROC  PAROC WIRED 130 ALU4 arkusz  50 mm  folia alu  4 m2 130

44 wełna  kamienna  ROCKWO-
OL  LAMELA-ROCK-20 rolka  20 mm  folia alu  10 m2

45 wełna  kamienna  ROCKWO-
OL  LAMELA-ROCK-30 rolka  30 mm  folia alu  8 m2

46 wełna  kamienna  ROCKWO-
OL  LAMELA-ROCK-40 rolka  40 mm  folia alu  6 m2

47 wełna  kamienna  ROCKWO-
OL  LAMELA-ROCK-50 rolka  50 mm  folia alu  5 m2

48 wełna  kamienna  ROCKWO-
OL  LAMELA-ROCK-80 rolka  80 mm  folia alu  3 m2

49 wełna  kamienna  ROCKWO-
OL  LAMELA-ROCK-100 rolka  100 mm  folia alu  2,5 m2

50 wełna  szklana  ROCKWO-
OL  IBB-15 arkusz  15 welon g9  2,4 m2 80

51 wełna  szklana  ROCKWO-
OL  IBB-20 arkusz  20 mm  welon g9  2,4 m2 80

52 wełna  szklana  ROCKWO-
OL  IBB-30 arkusz  30 mm  welon g9  2,4 m2 60

53 wełna  szklana  ROCKWO-
OL  IBB-50 arkusz  50 mm  welon g9  2,4 m2 60

54 wełna  szklana  ROCKWO-
OL  IBB-100 arkusz  100 mm  welon g9  2,4 m2 60

55 wełna  szklana  ROCKWO-
OL  IBB-50-N1-N1 arkusz  50 mm  welon 

n3+n3  2,4 m2 60

56 wełna  szklana  ROCKWO-
OL  IBB-100-N1-N1 arkusz  100 mm  welon 

n3+n3  2,4 m2 60

57 wełna  kamienna  ROCKWO-
OL  KLIMAFIX-20 rolka  20 mm  folia alu + 

klej  10 m2 37

58 wełna  kamienna  ROCKWO-
OL  KLIMAFIX-30 rolka  30 mm  folia alu + 

klej  8 m2 37

59 wełna  kamienna  ROCKWO-
OL  KLIMAFIX-40 rolka  40 mm  folia alu + 

klej  6 m2 37

60 wełna  kamienna  ROCKWO-
OL  KLIMAFIX-50 rolka  50 mm  folia alu + 

klej  5 m2 37

61 wełna  komin-
kowa  

ROCKWO-
OL  

ROCKWOOL FIRER 
ALU25 arkusz  25 mm  folia alu  4,8 m2

62 wełna  komin-
kowa  

ROCKWO-
OL  

ROCKWOOL FIRER 
ALU30 arkusz  30 mm  folia alu  6 m2

63 wełna  kamienna  ROCKWO-
OL  ROCKLIT-MAT-20 arkusz  20 mm  folia alu  10 m2
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64 wełna  kamienna  ROCKWO-
OL  ROCKLIT-MAT-30 arkusz  30 mm  folia alu  8 m2

65 wełna  kamienna  ROCKWO-
OL  ROCKLIT-MAT-40 arkusz  40 mm  folia alu  6 m2

66 kauczuk  ARMACEL ARMAFLEX-06 rolka  6 mm  klej  15 m2

67 kauczuk  ARMACEL ARMAFLEX-09 rolka  9 mm  klej  10 m2

68 kauczuk  ARMACEL ARMAFLEX-13 rolka  13 mm  klej  8 m2

69 kauczuk  ARMACEL ARMAFLEX-19 rolka  19 mm  klej  6 m2

70 kauczuk  ARMACEL ARMAFLEX-25 rolka  25 mm  klej  4 m2

71 kauczuk  ARMACEL ARMAFLEX-32 rolka  50 mm  klej  3 m2

72 kauczuk  ARMACEL ARMAFLEX-B-9 rolka  9 mm  bez kleju  20 m2

73 kauczuk  ARMACEL ARMAFLEX-B-13 rolka  13 mm  bez kleju  16 m2

74 kauczuk  ARMACEL ARMAFLEX-B-19 rolka  19 mm  bez kleju  12 m2

75 kauczuk  ARMACEL ARMAFLEX-B-25 rolka  25 mm  bez kleju  8 m2

76 kauczuk  ARMACEL ARMAFLEX-B-32 rolka  32 mm  bez kleju  6 m2

77 kauczuk  ARMACEL ARMAFLEX-B-40 rolka  40 mm  bez kleju  6 m2

78 kauczuk  ARMACEL ARMAFLEX-B-50 rolka  50 mm  bez kleju  4 m2

79 kauczuk  ARMACEL ARMAFLEX-06-A rolka  6 mm  klej  folia 
alu  m2

80 kauczuk  ARMACEL ARMAFLEX-09-A rolka  9 mm  klej  folia 
alu  20 m2

81 kauczuk  ARMACEL ARMAFLEX-13-A rolka  13 mm  klej  folia 
alu  16 m2

82 kauczuk  ARMACEL ARMAFLEX-19-A rolka  19 mm  klej  folia 
alu  12 m2

83 kauczuk  ARMACEL ARMAFLEX-25-A rolka  25 mm  klej  folia 
alu  8 m2

84 kauczuk  K-FLEX K-FLEX-STDH-08 rolka  8 mm  klej  37,5 m2

85 kauczuk  K-FLEX K-FLEX-STDH-10 rolka  10 mm  klej  30 m2

86 kauczuk  K-FLEX K-FLEX-STDH-12 rolka  12 mm  klej  22,5 m2

87 kauczuk  K-FLEX K-FLEX-STDH-15 rolka  15 mm  klej  18 m2

88 kauczuk  K-FLEX K-FLEX-STDH-20 rolka  20 mm  klej  15 m2

89 kauczuk  K-FLEX K-FLEX-STDH-30 rolka  30 mm  klej  9 m2

90 kauczuk  K-FLEX K-FLEX-STDH-B-08 rolka  8 mm  bez kleju  m2

91 kauczuk  K-FLEX K-FLEX-STDH-B-10 rolka  10 mm  bez kleju  m2

92 kauczuk  K-FLEX K-FLEX-STDH-B-12 rolka  12 mm  bez kleju  m2

93 kauczuk  K-FLEX K-FLEX-STDH-B-15 rolka  15 mm  bez kleju  m2

94 kauczuk  K-FLEX K-FLEX-STDH-B-20 rolka  20 mm  bez kleju  m2

95 kauczuk  K-FLEX K-FLEX-STDH-B-30 rolka  30 mm  bez kleju  m2

96 kauczuk  K-FLEX K-FLEX-STDH-08-A rolka  8 mm  klej  folia 
alu  37,5 m2

97 kauczuk  K-FLEX K-FLEX-STDH-10-A rolka  10 mm  klej  folia 
alu  30 m2

98 kauczuk  K-FLEX K-FLEX-STDH-12-A rolka  12 mm  klej  folia 
alu  22,5 m2

99 kauczuk  K-FLEX K-FLEX-STDH-15-A rolka  15 mm  klej  folia 
alu  18 m2

100 kauczuk  K-FLEX K-FLEX-STDH-20-A rolka  20 mm  klej  folia 
alu  15 m2
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101 kauczuk  K-FLEX K-FLEX-STDH-30-A rolka  30 mm  klej  folia 
alu  9 m2

102 kauczuk  NMC INSUL-RXT-06 rolka  6 mm  klej  30 m2

103 kauczuk  NMC INSUL-RXT-09 rolka  9 mm  klej  20 m2

104 kauczuk  NMC INSUL-RXT-13 rolka  13 mm  klej  14 m2

105 kauczuk  NMC INSUL-RXT-16 rolka  16 mm  klej  12 m2

106 kauczuk  NMC INSUL-RXT-19 rolka  19 mm  klej  10 m2

107 kauczuk  NMC INSUL-RXT-25 rolka  25 mm  klej  8 m2

108 kauczuk  NMC INSUL-RXT-32 rolka  32 mm  klej  6 m2

109 kauczuk  NMC INSUL-RXT-B-06 rolka  6 mm  bez kleju  30 m2

110 kauczuk  NMC INSUL-RXT-B-09 rolka  9 mm  bez kleju  20 m2

111 kauczuk  NMC INSUL-RXT-B-13 rolka  13 bez kleju  14 m2

112 kauczuk  NMC INSUL-RXT-B-16 rolka  16 mm  bez kleju  12 m2

113 kauczuk  NMC INSUL-RXT-B-19 rolka  19 mm  bez kleju  10 m2

114 kauczuk  NMC INSUL-RXT-B-25 rolka  25 mm  bez kleju  8 m2

115 kauczuk  NMC INSUL-RXT-B-32 rolka  32 mm  bez kleju  6 m2

116 kauczuk  NMC INSUL-RXT-06-A rolka  6 mm  klej  folia 
alu  30 m2

117 kauczuk  NMC INSUL-RXT-09-A rolka  9 mm  klej  folia 
alu  20 m2

118 kauczuk  NMC INSUL-RXT-13-A rolka  13 mm  klej  folia 
alu  14 m2

119 kauczuk  NMC INSUL-RXT-16-A rolka  16 mm  klej  folia 
alu  12 m2

120 kauczuk  NMC INSUL-RXT-19-A rolka  19 mm  klej  folia 
alu  10 m2

121 kauczuk  NMC INSUL-RXT-25-A rolka  25 mm  klej  folia 
alu  8 m2

122 kauczuk  NMC INSUL-RXT-32-A rolka  32 mm  klej  folia 
alu  6 m2

126 wełna  szklana  ISOVER  UMFN-20 rolka  20 mm  m2


