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NOBASIL HTB

Popis
Izolačný materiál NOBASIL HTB sú dosky vyrábané z minerálnych vlákien, ktoré sú 
spájané modifikovanou umelou živicou s prísadou hydrofobizujúcich a protiplesňových 
látok. Sú bez povrchovej úpravy. 

Technické parametre

Základné charakteristiky

Súčiniteľ tepelnej vodivosti
λ
10°C

 = 0,039 W/m.K (HTB 700)
λ
10°C

 = 0,037 W/m.K (HTB 380, HTB 680)
λ
10°C

 = 0,036 W/m.K (HTB 660, HTB 670)
λ
10°C

 = 0,035 W/m.K (HTB 450, HTB 550, 
                                   HTB 640, HTB 650)

Trieda reakcie na oheň
A1

Výhody

  nízky súčiniteľ tepelnej vodivosti 
– vynikajúce izolačné vlastnosti

  nehorľavý – zvyšuje pasívnu bezpečnosť 
konštrukice

  akustické vlastnosti

  odolný voči mikroorganizmom, hlodavcom

  chemicky neutrálny – nereaguje s okolitými 
materiálmi

  pri zmene teploty je objemovo a tvarovo 
stabilný

  ľahko spracovateľný na potrebný rozmer 
a tvar

  je nenasiakavý – hydrofobizovaný v celom 
priereze

Technické izolácie

Hrúbka Šírka Dĺžka Súčiniteľ tepelnej vodivosti

[mm] [mm] [mm] λ10°C  [W/m.K]

20 - 140 500 1000 0,035 - 0,039



SK

www.knaufinsulation.sk
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Použitie
NOBASIL HTB dosky sú určené na 
tepelnú, akustickú a protipožiarnu 
izoláciu rovných a mierne 
zakrivených plôch priemyselných  
a energetických zariadení (kotle, 
pece, potrubia, apod.). Výrobky 
sa môžu použiť aj ako zvuková 
izolácia do protihlukových 
stien. Pri aplikácii výrobkov do 
konštrukcií je potrebné dodržiavať 
technologické zásady uvedené 
v systéme, na základe ktorého sa 
predmetné práce vykonávajú.

Technický parameter Symbol
Hodnota

Merná 
jednotka

Normový 
predpisNOBASIL HTB

380 450 550 640 650 660 670 680 700

Tepelná vodivosť pri strednej teplote 
10 °C

λ
D 0,037 0,035 0,035 0,035 0,035 0,036 0,036 0,037 0,039 W/m.K EN 12 667

Maximálna prevádzková teplota t 380 450 550 600 650 700 750 750 750 °C EN 14 706

Stredná objemová hmotnosť ς 35 50 60 75 90 100 110 120 150 kg/m3 EN 1602

Trieda reakcie na oheň – A1 – EN 13 501-1

Bod topenia tt > 1000 °C DIN 4102

Faktor difúzneho odporu µ max. 3,3 EN 12 086

Merná tepelná kapacita C 840 J/kg.K EN 73 0540

Nasiakavosť pri kráktodobom ponorení WS max. 1 kg/m2 EN 1609+AC

Zdravotná nezávadnosť (viď bezpečnostný list)
Vyhláška MPO 

č. 460/2005 Zb.

Technické osvedčenie TO-06/0020, TO-06/0020-Z1/07, TO-06/0020-Z2/07, TO-06/0020-Z3/10

Certifikát SK04-ZSV-0441

Knauf Insulation, s. r. o. 
Železničný rad 24 
968 14  Nová Baňa
Slovenská republika

Zákaznický servis
Tel.: +421 45 68 33 512
Fax: +421 45 68 33 511
www.knaufinsulation.sk
odbyt.sk@knaufinsulation.com

Teplota °C 50 100 150 200 300 400 500 600 650

NOBASIL HTB 640 λ (W/m.K)   0,042 0,047 0,056 0,070 0,095 0,128 0,180 0,225 0,256

NOBASIL HTB 660 λ (W/m.K)   0,041 0,047 0,055 0,067 0,085 0,120 0,170 0,210 0,235

NOBASIL HTB 450 NOBASIL HTB 640

Hrúbka (mm) 80 100 120 80 140

Vážený činiteľ zvukovej pohltivosti �
w
 (-) 0,90 0,95(L) 0,90(L) 0,90(L) 0,90(L)

Trieda zvukovej pohltivosti A A A A A

Hodnoty súčiniteľa tepelnej vodivosti namerané pri vyšších teplotách

Akustické vlastnosti

Description
NOBASIL TDN is a slab made from mineral, basalt fibres, bonded together with an 
organic resin. NOBASIL TDN AL, TDN NGR, TDN E can be faced on one side, with 
aluminium foil stiffened with glass fibre ( TDN AL), lightweight fibreglass  matting, white 
in colour (TDN NGR), glass fabric (TDN E 205 or TDN E 360), or on both sides with 
lightweight fibreglass matting coloured black.

Use
NOBASIL TDN is intended for thermal, acoustic and fireproof insulation of flat and slightly curved 
surfaces of industrial and energy supply equipment (boilers, furnaces, pipes, etc.). The products can 
also be used as acoustic insulation for soundproof walls. NOBASIL TDN AL, TDN NGR, TDN E 
are used in the same way as NOBASIL TDN in places where surface coated insulation is required. 
On application of NOBASIL products to a structure it is necessary to comply with the technological 
principles specified by the certification system, on the basis of which the piece of work is carried out.

NOBASIL TDN
it has low thermal conductivity – excellent insulation properties
it is non-combustible – it increases the passive safety of structures
it is permeable to vapour, it does not increase the diffusion resistance of structures
it has acoustic properties
it is biologically stable – on correct application it maintains long-lasting insulation properties
it is resistant to microorganisms and rodents
it is chemically neutral – it does not react with surrounding materials
under changing temperatures it is stable in volume and shape
it is easy to cut to the required size and shape
it does not absorb water – hygrophobic throughout its cross section
during transport, storage and handling it is necessary to protect the product against mechanical 
damage and the effects of the weather

mineral wool slab 

Technical certificate: TO 06/0020
Certificate: SK04 - ZSV - 0441

Balenie
Príslušné množstvá dosiek sa kladajú do tvaru balíka, 
ktorý sa obaluje PE fóliou. Ochranný obal je označený 
logom výrobcu a výrobným štítkom, ktorý špecifikuje 
technické vlastnosti výrobku a doporučený spôsob jeho 
aplikácie. 

Knauf Insulation, výrobný závod Nová Baňa 
je držiteľom
osvedčenia systému manažérstva kvality podľa normy 
EN ISO 9001:2008. 
Pri výrobe tohto produktu nedochádza k prekračovaniu 
emisných limitov, ktoré sú pod prísnou kontrolou 
oddelenia HSE spoločnosti Knauf Insulation. 


