
Izolac¬ní materiály z
polyetylenu firmy NMC

Kompletní sortiment pro
vytápe¬ní a sanitární zar¬ízení



Více nez¬ jedna z alternativ
Polyetylenové izolace si jiz¬ pr¬ed celou r¬adou let vydobyly pevné místo mezi izolac¬ními materiály.

Suroviny zakoupené u renomovany´ch vy´robcu˚, stálé interní kontroly, certifikát jakosti podle ISO 9000 a kontrola
prováde¬ná externími instituty jsou pro Vás, nas¬eho zákazníka, zárukou vynikající a neustále stabilní jakosti
polyetylenovy´ch vy´robku˚ firmy NMC.

Polyetylen je flexibilní a díky jeho vlastní stabilite¬ je jeho montáz¬ snadná a z c¬asového hlediska úsporná. climaflex®,
climaflex® xt a climaflex® stabil odpovídají souc¬asny´m zákonny´m poz¬adavku˚m kladeny´m na izolac¬ní vy´robky.

Polyetylenové vy´robky firmy NMC svou kvalitou a odolností vu˚c¬i stárnutí zaruc¬ují trvanlivost a bezpec¬nost izolace.

Polyetylenové vy´robky firmy NMC Vám krome¬ toho dávají jistotu, z¬e jejich pouz¬itím pr¬ispíváte k sniz¬ování záte¬z¬e
z¬ivotního prostr¬edí, protoz¬e izolace pro potrubí firmy NMC napomáhá nejen pr¬i úsporách cenné energie, ale vyrábí
se bez FCKW a HFCKW tak, z¬e je ekologicky neutrální.V provozech firmy NMC se pru˚myslovy´ odpad z polyetylenu
navíc okamz¬ite¬ recykluje, tedy znovu vyuz¬ívá.

= 0,038 W/mK 
pr¬i pru˚me¬rné teplote¬ 40°C 

= 0,038 W/mK 
pr¬i pru˚me¬rné teplote¬ 40°C 

= 0,038 W/mK 
pr¬i pru˚me¬rné teplote¬ 40°C 

climaflex®

climaflex®

climaflex® je kruhove¬ extrudovaná
polyetylenová izolace trubek na
tepelnou izolaci rozvodu˚ vytápe¬ní
a sanitárních zar¬ízení odpovídající
nar¬ízení o vytápe¬cích zar¬ízeních a
norme¬ DIN 1988, c¬ást 2.
climaflex® plní ves¬keré zákonné,
izolac¬ní a montáz¬ní poz¬a d a v k y
kladené na moderní izolaci trubek.
Pevnost v tahu a tlaku jsou
pr¬izpu˚sobeny podle podmínek da-
ny´ch pro oblast jejich pouz¬ití ve
vytápe¬ní a sanitárních zar¬ízeních.
c l i m a f l e x® a climaflex® xt nevy-
volávají u me ¬ d e ¬n y ´ch trubek
z¬ádnou korozi pod nape¬tím.
M o n t á z ¬ní vy´hodou profesionál-
ního systému climaflex® xt je
samolepící uzáve¬r.

climaflex® -svitky

c l i m a f l e x®-svitky se vyrábe¬jí z
polyetylenové sít’ované pe ¬ n o v é
pryz¬e s uzavr¬eny´mi póry.
Svitky climaflex® se pouz¬ívají
zejména na izolaci vzduchovy´ch
k a n á l u ̊, nádob nebo velkofor-
mátového potrubí.
Svitky climaflex® odpovídají norme¬
DIN  1988, c¬ást 2.

climaflex® stabil

c l i m a f l e x® stabil je kruhove¬
extrudovaná polyetylenová izola-
ce trubek s koextrudovany´m c¬er-
v e n y ´m polyetylenovy´m plás¬te¬m
zabran¬ujícím pronikání vlhkosti.
climaflex® stabil slouz¬í jako izolace
u rozvodu˚ studené a teplé vody v
systémech vytápe¬ní a u sanitár-
ních zar¬ízení podle nar¬ízení o
v y t á pe¬cích zar¬ízeních a podle
normy DIN 1988, c¬ást 2, které jsou
vystavovány mechanickému zatí-
z¬ení. 
c l i m a f l e x® stabil chrání potrubí
proti te¬mto mechanicky´m vlivu˚m a
proti vzniku kondenzované vody a
s tím spojeny´m nebezpec¬í m
koroze. 
c l i m a f l e x® stabil sniz¬uje tepelné
ztráty a izoluje proti s¬ír¬ení zvuku
p e v n y ´m materiálem (zvuky pr¬i
tec¬ení a praskot).



Polyetylenové vy´robky firmy NMC pro zvlás¬tní oblasti pouz¬ití

climaflex® LS  (odtok) 

climaflex® LS je kruhove¬ extrudovaná flexibilní polyetylenová hadice pro
pouz¬ití v systémech odpadních vod.
climaflex® LS je odolny´ vu˚c¬i stárnutí, nepodléhá zpuchr¬ení, efektivne¬ a
dlouhodobe¬ chrání proti s¬ír¬ení zvuku v pevném materiálu, proti vzniku
kondenzované vody a koroze.
U climaflexu® LS se na rozdíl od celé r¬ady dals¬ích systému˚ neprovádí
konfekcionování (nelepí se) a proto nehrozí nebezpec¬í nez¬á d o u c í h o
otevr¬ení.

Pr¬íslus¬enství k vy´robku˚m firmy NMC 
pro bezpec¬nou a rychlou montáz¬

Polyetylenová samolepící 
páska climaflex ®

Na izolaci trubkovy´ch spon, maly´ch ventilu˚
a te¬z¬ko pr¬ístupny´ch míst.

Samolepící páska z PVC
climaflex ® & climaflex ® stabil

Lepící páska z PVC pro spojování styku˚
na konci izolace trubek.

Montáz¬ní kufr¬ík
climaflex ®

Atraktivní montáz¬ní kufr¬ík v moder-
ním designu byl vyvinut speciálne¬
pro montáz¬ vy´ r o b k u ̊ firmy NMC.
Obsahuje 9 lisovacích nástroju˚ na
ru˚zné pru˚me¬ry trubek, sadu s¬ablon,
velky´ nu˚z¬ a skládací metr.

Kontaktní lepidlo
climaflex ®

Speciální lepidlo pro vodote ¬ s n é
spojování polyetylenové pe¬n o v é
pryz¬e.

Spony
climaflex ®

M o n t á z ¬ní spony pro uzavr¬e n í
izolace po zalepení na obtíz¬n e ¬
z p r a c o v a t e l n y´ch místech jako je
hrdlo trubky c¬i svar¬ované s¬vy.

exzentroflex®

Stabilní a odolna´ izolace v novém úzkém provedení pro jes¬te¬ ve¬ts¬í úspory
místa. S excentricky extrudovany´mi izolacemi trubek pr¬i pouz¬ití v podlaze
us¬etr¬íte nejen stavební vy´s¬ku, ale díky novému, uz¬s¬ímu tvaru získáte více
místa, protoz¬e uloz¬ení trubek je uz¬s¬í.

bez s exzentroflexem® — horní podlahová krytina

— mazanina

— fólie z PE
— ochrana pr¬ed kroc¬ejovy´m hlukem

— tepelná izolace

— betonovy´  kryt



climaflex®

Polyetylenová izolace trubek pro pouz¬ití 
v  systémech vytápe¬ní a sanitárních 
zar¬ízeních odpovídající poz¬adavku˚m
nar¬ízení o vytápe¬cích zar¬ízeních a 

norme¬ DIN 1988, c¬ást 2.

climaflex®

Samolepící polyetylenová izolace trubek 
pro pouz¬ití v systémech vytápe¬ní a 
sanitárních zar¬ízeních odpovídající 
poz¬adavku˚m nar¬ízení o vytápe¬cích 

zar¬ízeních a norme¬ DIN 1988, c¬ást 2.

climaflex®-svitky
Izolac¬ní svitky z polyetylenové sít’ované
pe¬nové pryz¬e pro izolaci vzduchovy´ch 
kanálu˚, nádob nebo velkoformátovy´ch 

potrubí.

climaflex® stabil
Izolace trubek u rozvodu˚ teplé a studené

vody s ochranny´m c¬erveny´m polyety-
lenovy´m plás¬te¬m zvlás¬t’ odolny´m vu˚c¬i
protrz¬ení, podle nar¬ízení o vytápe¬cích 

zar¬ízeních a podle normy DIN 1988, c¬ást 2.

Náz¬ sortiment 
z polyetylenu :



climaflex® LS

Flexibilní polyetylenová hadice pro 
izolaci systému˚ odpadních vod.

exzentroflex®

excentricky tvarovaná a odolná
polyetylenová  izolace na

podlahy a ste¬ny.

Nás¬ zvlás¬tní 
sortiment:



Srdce podniku budoucnosti.
V centrále firmy NMC v me¬ste¬ Raeren v Belgii

pracují profesionálové pro profesionály.

Více nez¬ 400 zame¬stnancu˚ se v podnikové centrále firmy NMC v Belgii zaby´vá
vy´zkumem a rozvojem, vy´robou, r¬ízením, odbytem a marketinkem. Neustále se
snaz¬í dále vyvíjet technologické procesy a vy´robky a hledat nové technologie pro
budoucí trhy.

Firma NMC zame¬stnává téme¬r¬ 1.200 pracovníku˚ ve více vy´robních závodech a
odbytovy´ch spolec¬nostech po celém sve¬te¬ - pro Vas¬i potr¬ebu a potr¬ebu Vas¬ich
zákazníku˚.

Vyz¬ádejte si informac¬ní materiál o ostatních izolac¬ních vy´robcích firmy NMC:

insul tube® & insul sheet®: kompletní sortiment izolací firmy NMC z kauc¬uku.
isotube®: kompletní systém izolace z polyuretanu.

NMC sa
Rovert 10  •  B - 4731 Raeren/Eynatten

Tel. : +32 87 85 85 00 • Fax : +32  87 85 85 11
e-mail : info@nmc.be  •  Internet : http : //www.nmc.be

Vás¬ specializovany´ prodejce :

Závod a správní budova



Tr¬ída hor¬lavosti (DIN 4102) B1
Me¬rná hmotnost cca. 40 kg/m3

Teplotní rozsah pouz¬ití -45°C (vne¬js¬í prostr¬edí) az¬ +105°C (teplota media)

Technická data

Montáz¬ní kufr¬ík Obsahuje : 
skládací metr, lisovací nástroje (Ø12 az¬ 60 mm) nu˚z¬,
sadu s¬ablon (na vs¬echny Ø az¬ do 114 mm)

Lepidlo v tube¬ 125 gr
v nádobe¬ 250 ml
v nádobe 1000 ml

Pryz¬ové pásky tlous¬t’ka x s¬ír¬ka x délka: 3 mm x 50 mm x 10 m

Lepící pásky z PVC v barve¬ 
s¬edivé s¬ír¬ka x délka: 30 mm x 33 m 
c¬ervené s¬ír¬ka x délka: 30 mm x 33 m 

Svorky 100 ks v krabic¬ce

Pr¬íslus¬enství  k  vy´robku˚m z PE

NMC sa  si  vyhrazuje v kaz¬dé dobe¬ a bez pr¬edchozího oznámení uvést vy´robní r¬adu nebo její technické vlastnosti podle nejnove¬js¬ích poznatku˚. 
Vs¬echny údaje se v te¬chto podkladech udávají dle nejleps¬ích poznatku˚.Budete-li mít dotazy k te¬mto technicky´m údaju˚m, obrat’te se prosím na informac¬ní sluz¬bu NMC sa.
Tisk nebo dotisk a také vy´pis, je dovolen pouze s nas¬ím vy´slovny´m souhlasem.

climaflex® LS

NMC sa
Rovert 10  •  B - 4731 Raeren/Eynatten

Tel. : +32 87 85 85 00 • Fax : +32  87 85 85 11
e-mail : info@nmc.be

Internet : http : //www.nmc.be

Profesionální sortiment

Tlous¬t’ka izolace 5 mm
Délka                 20 m

Jmenovitá s¬ír¬ka DN
50
70

100
125

Vne¬js¬í Ø  v mm
58
78

110
135

Typ pr¬ibliz¬ná stavební vy´s¬ka v mm

12/15-13 37
18-13 42
22-13 45
28-13 52
35-19 64

12/15-25*27 53
18-25*26 54
22-25*26 57
28-25 64

exzentroflex®

Technická data
Tr¬ída hor¬lavosti (DIN 4102) B1
Tr¬ída hor¬lavosti (C∏SN 73 0862) C3
Tepelná vodivost (DIN 52613) λ = 0,038 W/mK pr¬i pru˚me¬rné teplote¬ 40°C
Me¬rná hmotnost cca. 35 kg/m3

Teplotní rozsah pouz¬ití -45°C (vne¬js¬í prostr¬edí) az¬ +105°C (teplota media)
Ochrana pr¬ed kroc¬ejovy´m hlukem podle DIN 4109 zvy´s¬ená ochrana)
Institut Fraunhofer, Stuffgart

Profesionální sortiment



climaflex® stabil
Technická data

Tr¬ída hor¬lavosti (DIN 4102) B1
Tr¬ída hor¬lavosti (C∏SN 73 0862) C3
Tepelná vodivost (DIN 52613) λ = 0,038 W/mK pr¬i pru˚me¬rné teplote¬ 40°C
Teplotní rozsah pouz¬ití -45°C (vne¬js¬í prostr¬edí) az¬ +105°C (teplota media)
Propustnost par, difúzní odpor (DIN 52615) µ ≥ 16 000
Efekt tlumení zvuku s¬ír¬ícího se hmotou (DIN 52 218) sníz¬ení az¬ na 23 dB(A)

climaflex® & climaflex®

Technická data
Tr¬ída hor¬lavosti (DIN 4102) B1
Tr¬ída hor¬lavosti (C∏SN 73 0862) C3
Tepelná vodivost (DIN 52613) λ = 0,038 W/mK pr¬i pru˚me¬rné teplote¬ 40°C
Me¬rná hmotnost cca. 30 kg/m3

Teplotní rozsah pouz¬ití -45°C (vne¬js¬í prostr¬edí) az¬ +105°C (teplota media)
v oblasti oblouku˚ climaflex® xt je teplotní rozsah pouz¬ití lepidla max.: +85°C.

Teplota zpracování (pro samolepící kotouc¬e xt) nelze zpracovat pr¬i teplote¬ niz¬s¬í nez¬ 5°C
Propustnost par, difúzní odpor (DIN 52615) µ ≥ 16 000
Efekt tlumení zvuku s¬ír¬ícího se hmotou (DIN 52 218) sníz¬ení az¬ na 23 dB(A)

Profesionální sortiment

Profesionální sortiment
Me¬de¬né trubky Cu              Ocelové trubky  Fe Dodávané formy hadic

vne¬js¬í   jmenovitá vne¬js¬í jmenovitá vne¬js¬í
Ø hodnota Ø hodnota Øª Typ 4 mm Typ 9 mm Typ  13 mm Typ 20 mm Typ  25 mm

v mm DN v palcích DN v  mm svitky v délce 10 m délka 2 m délka 2 m délka 2 m délka 2 m

12 10 12-4
15 1/4 8 13,5 15-4 15-9 15-13 15-25
18 15 3/8 10 17,2 18-4 18-9 18-13 18-25
22 20 1/2 15 21,3 22-4 22-9 22-13 22-25
28 25 3/4 20 26,9 28-4 28-9 28-13 28-20 28-25
35 32 1 25 33,7 35-4 35-9 35-13 35-20 35-25
42 40 11/4 32 42,4 42-9 42-13 42-20 42-25

Technická data
Tr¬ída hor¬lavosti (DIN 4102) B1
Tr¬ída hor¬lavosti (C∏SN 73 0862) C3
Tepelná vodivost (DIN 52613) λ = 0,038 W/mK pr¬i pru˚me¬rné teplote¬ 40°C
Me¬rná hmotnost cca. 30 kg/m3

Teplotní rozsah pouz¬ití -40°C (vne¬js¬í prostr¬edí) az¬ +100°C (teplota media)
Propustnost par, difúzní odpor (DIN 52615) µ ≥ 2 500

Profesionální sortiment
Tlous¬t’ka izolace : Obsah kartonu :

10 mm 30 m2

15 mm 22,5 m2

20 mm 15 m2

climaflex® svitky

Me¬de¬né trubky Cu              Ocelové trubky  Fe Dodávané formy hadic
vne¬js¬í jmenovitá vne¬js¬í jmenovitá vne¬js¬í Typ  5 mm Typ  9 mm Typ  13 mm Typ 20 mm Typ  25 mm Typ  30 mm

Ø hodnota Ø hodnota Øª
v mm DN v palcích DN v  mm délka 2 m délka 2 m délka 2 m délka 2 m délka 2 m délka 2 m

12 10 12-5 12-9* 12-13* 12-20 12-25
15 1/4 8 13,5 15-5 15-9* 15-13* 15-20 15-25
18 15 3/8 10 17,2 18-5 18-9* 18-13* 18-20 18-25 18-30
22 20 1/2 15 21,3 22-5 22-9* 22-13* 22-20 22-25 22-30
28 25 3/4 20 26,9 28-5 28-9* 28-13* 28-20 28-25 28-30
35 32 1 25 33,7 35-5 35-9* 35-13* 35-20 35-25 35-30
42 40 11/4 32 42,4 42-9* 42-13* 42-20 42-25 42-30

11/2 40 48,3 48-9* 48-13* 48-20 48-25 48-30
54 50 54 54-9* 54-13* 54-20

2 50 60,3 60-9* 60-13* 60-20 60-30
76,1 65 21/2 65 76,1 76-9 76-13 76-20 76-30
80 80-13 80-20
88,9 80 3 80 88,9 89-9 89-13 89-20 89-30

31/2 101,6 102-13 102-20
114 100 4 100 114,3 114-13 114-20 114-30

* K dodání i jako climaflex ® xt 


