
Vy´robky z kauc¬uku firmy NMC

insul tube®
& insul sheet®

Kompletní sortiment pro
topení, sanitární, chladicí,

klimatizac¬ní a solární 
zar¬ízení.



Silny´ úc¬inek v horku a zime¬

insul tube® je synteticky´ kauc¬uk, jehoz¬ vynikající tepelné izolac¬ní vlastnosti v s¬irokém teplotním rozsahu umoz¬n¬ují 
dosáhnout úctyhodny´ch úspor tepla  nebo chránit chladící zar¬ízení pr¬ed kondenzovanou vodou.

Enormní flexibilita a teplotní odolnost materiálu vu˚c¬i zme¬ne¬ tvaru stojí za vysokou jakostí vy´robku˚ insul tube® firmy
NMC. Tento materiál lze snadno zpracovat, a proto je mnohostranne¬ pouz¬itelny´. Je vhodny´ zejména pro te¬sne¬
konstruovaná technická zar¬ízení a silne¬ vinuté trubky, kde zález¬í na kaz¬dém centimetru. Hladky´, robustní vne¬js¬í
povrch je krome¬ toho za´rukou dlouhé z¬ivotnosti.

Struktura s uzavr¬eny´mi póry brání absorpci vody (zejména kondenzované vody), oleje a jiny´ch agresivních kapalin.
Dals¬í kladny´ efekt: trubky a obkladové desky jsou zvukove¬ izolovány od hluku zpu˚sobeného tekoucí vodou,  expanzí
a tlakem.

Krome¬ toho Vám a Vas¬im zákazníku˚m dávají produkty vyrobené bez FCKW (fluorizovaného chlorouhlovodíku)
jistotu, z¬e jejich pouz¬íváním pr¬ispíváte k ochrane¬ z¬ivotního prostr¬edí.

µ  5000 
Uπr¬ední kontrola prováde¬ná zkus¬ebnou

= 0,035 W/mK
pr¬i pru˚me¬rné teplote¬ 10°C

= 0,039 W/mK 
pr¬i pru˚me¬rné teplote¬ 40°C

µ  5000 
Uπr¬ední kontrola prováde¬ná zkus¬ebnou

insul      a

S µ e d i v y´  insul H byl speciálne¬
vyvinut pro pouz¬ití v oblasti
sanitárních zar¬ízení a topení
podle sme¬nice HeizAnlV a normy
DIN 1988n c¬ást 2.

Vysoká elasticita umoz¬n¬uje
snadné pr¬etaz¬ení pr¬ed instalací
potrubí.

Avs¬ak v celé r¬ade¬ situací není
pr¬edbe¬z¬ná izolace moz¬ná nebo
vhodná.

Jako rychlá, jednoduchá a c¬istá
alternativa se Vám nabízí pouz¬ití
insul Hxt (se samolepící páskou).

Vy´hody:
• polovic¬ní doba zpracování.
• polovic¬ní pracovní náklady.

insul tube®

insul tube® K, c¬erná flexibilní
izolace trubek, je urc¬ena pro
oblast chladících a klimatizac¬ních
zar¬ízení.

insul tube® K, zaruc¬uje konstantní
úspory energie po celou dobu
z¬ivotnosti a má velice dobrou
odporovou hodnotu difúze
vodních par.

Struktura s uzavr¬eny ´mi póry
zabran¬uje kondenzaci na
studeny´ch trubkách, aniz¬ by bylo
zapotr¬ebí pouz¬ít dodatec¬nou
izolaci proti vodním parám. 

insul sheet®
a

insul sheet®, flexibilní nekonec¬ny´
pás pro úspory energie v obnlasti
chladicí a klimatizac¬ní techniky,
nabízí stejné vy´hody proti vzniku
kondenzované vody jako izolace
trubek insul tube® K.

K dostání je také v podobe¬
samolepící pásky  (insul sheet®xt).



Flexibilní kauc¬uková izolace trubek pro pouz¬ití ve
vysokoteplotních oblastech

HT insul tube®

Obnovitelné energie naby´vají v nas¬í dobe¬ neustále na du˚lez¬itosti. Stále více
a více spotr¬ebitelu˚ vyuz¬ívá téme¬r¬ nevyc¬erpatelnou sílu slunce pro pokrytí
svy´ch potr¬eb. Teploty, s nimiz¬ pracují moderní solární zar¬ízení, se vs¬ak
pohybují nad parametry, poz¬adovany´mi od be¬z¬né izolace. Pro tento
speciální úc¬el pouz¬ití je urc¬en HT insul tube®. Tento produkt lze pouz¬ívat az¬
do teploty +175°C.

S profesionálním pr¬íslus¬enstvím firmy NMC se Vám
zpracování produktu˚ insul podar¬í rychle a perfektne¬

samolepící páska insul
Pouz¬ití samolepící pásky se doporuc¬uje u trubkovy´ch
pr¬íchytek, na úzky´ch a te¬z¬ko pr¬ístupny´ch místech a u

maly´ch ventilu˚.

samolepící páska insul z PVC 
Na pr¬elepení spoju˚.

insul 3000

Speciální lepidlo pro vodote¬sná
místa spoju˚. Oblast tepelného

pouz¬ití do +125°C.

insul 3005

Cµistic¬ k oc¬is¬te¬ní nástroju˚ a
povrchu lepeny´ch ploch.

insul  HT 3300

Speciální lepidlo pro vodote¬sná
místa spoju˚. 

Pouz¬ívá se pr¬i teplotách
od +125°C do +175°C .

= 0,045 W/mK   pr¬i pru˚me¬rné teplote¬ 40°C

-40°C az¬ +175°C



insul sheet®

insul sheet®

Nás¬ sortiment 
insul :

Flexibilní kauc¬ukové nekonec¬né 
pásy pro chladicí a klimatizac¬ní

zar¬ízení.

Samolepící flexibilní kauc¬ukové
nekonec¬né pásy pro chladicí a

klimatizac¬ní zar¬ízení.



insul

insul

insul tube®

HT insul tube®

Nás¬ sortiment
insul:

Flexibilní kauc¬uková izolace trubek
pro chladicí a klimatizac¬ní zar¬ízení.

Flexibilní kauc¬uková izolace trubek
pro sanitární zar¬ízení a topení

podle sme¬rnice HeizAnlV a normy
DIN 1988, c¬ást 2.

Samolepící flexibilní kauc¬uková
izolace trubek pro sanitární zar¬ízení
a topení podle sme¬rnice HeizAnlV a

normy DIN 1988, c¬ást 2.

Flexibilní kauc¬uková izolace trubek
pro pouz¬ití ve vysokoteplotních

oblastech.

Prosím rozloz¬te.



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

pracují profesionálové pro profesiona´ly.

Pr¬es 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:

climaflex® & climaflex® xt : klasická izolace z polyethylenu .
climaflex® stabil : robustní izolace se stabilním povrchem .
exzentroflex® : ”odolná” izolace do podlahy a do zdí.

NMC sa 
Rovert 10  •  B-4731 Raeren/Eynatten (Belgium)
Tel.: +32 87 85 85 00  •  Fax: +32 87 85 85 11

e-mail : info@nmc.be  •  Internet : http : //www.nmc.be

Vás¬ odborny´ partner :



insul & insul

Technická data
Tr¬ída hor¬lavosti (DIN 4102) B1
Tepelná vodivost (DIN 52 613) λ = 0,035 W/mK, pr¬i str¬ední teplote¬ 10°C

λ = 0,039 W/mK, pr¬i str¬ední teplote 40°C
Me¬rná hmotnost 45 - 80 kg/m 3

Teplotní rozsah pouz¬ití -40°C az¬ +105°C
Teplota zpracování (pro samolepící kotouc¬e Hxt) nelze zpracovávat pr¬i teplote¬ niz¬s¬í nez¬ 5°C
Efekt tlumení zvuku s¬ír¬ícího se hmotou (DIN 52 218) 32 dB(A)

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

vne¬js¬í névl. vne¬js¬í Typ 9 mm Typ 13 mm Typ 19 mm
Ø hodnota Ø coul.

v mm DN v mm délka 2m délka 2m délka 2m

12 10 12-9 • 12-13 •
15 13,5 1/4 15-9 • 15-13 •
18 15 17,2 3/8 18-9 • 18-13 •
22 20 21,3 1/2 22-9 • 22-13 •
28 25 26,9 3/4 28-9 • 28-13• 28-19•
35 32 33,7 1 35-9 • 35-13 • 35-19 •
42 40 42,4 11/4 42-9 • 42-13 • 42-19 •

48,3 11/2 48-9 • 48-13 •
54 50 54 54-9 • 54-13 •

60,3 2 60-9 • 60-13 •
70 70-9

76,1 65 76,1 21/2 76-9 76-13

88,9 80 88,9 3 89-9 89-13
108 100 108 108-9

114,3 4 114-9
• lze dodat také v samolepícím provedeni (xt)

Lepidlo
insul 3000                                           obalová nádobka 200 ml (plechovka se ste¬tcem)

500 ml
1000 ml
2500 ml

Lepidlo
insul HT 3300 (vc¬etne¬ tuz¬idla)              obalová nádobka 250 ml
C µistidlo
insul 3005                                           obalová nádobka 1000 ml
Pryz¬ové pásky
s¬edá 3 mm silná x 50 mm s¬iroká x 15 m dlouhá
c¬erná 3 mm silná x 50 mm széles x 15 m dlouhá

Lepící pásky z PVC
s¬edá 30 mm s¬iroká x 33 m dlouhá
c¬erná 38 mm s¬iroká x 25 m dlouhá

Forma dodávky - role : s¬ír¬ka 1 m
Tlous¬t’ka izolace :  6, 9, 13, 16, 19, 25, 32 mm

Forma dodávky - samolepící role : s¬ír¬ka 1 m
Tlous¬t’ka izolace :  9, 13, 19, 25, 32 mm

insul sheet®
& insul sheet®

Pr¬íslus¬enství  pro vy´robky insul

Profesionální sortiment - role

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.

NMC sa 
Rovert 10  •  B-4731 Raeren/Eynatten (Belgium)
Tel.: +32 87 85 85 00  •  Fax: +32 87 85 85 11

e-mail : info@nmc.be  •  Internet : http : //www.nmc.be



Technická data
Tr¬ída hor¬lavosti (DIN 4102) B1 pro hadice

B1 pro kotouc¬e (i samolepící) do 19 mm
B2 pro kotouc¬e (i samolepící xt) 25 mm + 32 mm 

Tepelná vodivost Str¬ední name¬r¬ené hodnoty
λ = 0,034 W/mK pr¬i teplote¬ -20°C λ = 0,038 W/mK pr¬i 20°C   

λ0°C ≤  0,038 W/mK λ = 0,036 W/mK pr¬i teplote    0°C λ = 0,040 W/mK pr¬i 40°C
Úr¬ední kontrola provedená zkus¬ebnou λ = 0,037 W/mK pr¬i 10°C           

Me¬rná hmotnost 45 - 100 kg/m 3

Teplotní rozsah pouz¬ití -40°C az¬ +105°C
Teplota zpracování (pro samolepící kotouc¬e xt) nelze zpracovávat pr¬i teplote¬ niz¬s¬í nez¬ 5°C
Propustnost pro páru. Odpor proti difúzi (DIN 52 615) µ ≥ 5000,Úr¬ední kontrola provedená zkus¬ebnou

Efekt tlumení zvuku s¬ír¬ícího se hmotou (DIN 52 218) 32 dB(A)

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

vne¬js¬í   jmenovitá vne¬js¬í jmenovitá vne¬js¬í Typ 6 mm Typ 9 mm Typ 13 mm Typ 19 mm Typ 25 mm Typ 32 mm
Ø hodnota Ø hodnota Ø

v mm DN coul DN v mm délka 2m délka 2m délka 2m délka 2m délka 2m délka 2m

6 4 6-6 6-9
8 6 8-6 8-9

10 8 1/8 6 10,2 10-6 10-9 10-13 10-19
12 10 12-6 12-9 12-13 12-19
15 1/4 8 13,5 15-6 15-9 15-13 15-19 15-25 15-32
18 15 3/8 10 17,2 18-6 18-9 18-13 18-19 18-25 18-32
22 20 1/2 15 21,3 22-6 22-9 22-13 22-19 22-25 22-32
28 25 3/4 20 26,9 28-6 28-9 28-13 28-19 28-25 28-32
35 32 1 25 33,7 35-6 35-9 35-13 35-19 35-25 35-32
42 40 11/4 32 42,4 42-9 42-13 42-19 42-25 42-32

11/2 40 48,3 48-9 48-13 48-19 48-25 48-32
54 50 54 54-9 54-13 54-19 54-25 54-32
57 50 57 57-9 57-13 57-19

2 50 60,3 60-9 60-13 60-19 60-25 60-32
64 63,5 64-9 64-13 64-19
70 70 70-9 70-13 70-19
76,1 65 21/2 65 76,1 76-9 76-13 76-19 76-25 76-32
80 80-9 80-13 80-19 80-32
88,9 80 3 80 88,9 89-9 89-13 89-19 89-25

31/2 101,6 101-9 101-13 101-19
108 100 108 108-9 108-13 108-19
114 100 4 100 114,3 114-9 114-13 114-19 114-25 114-32

insul tube®

HT insul tube®

Technická data

Tr¬ída hor¬lavosti (DIN 4102) B2
Tepelná vodivost (DIN 52613) λ = 0,045 W/mK pr¬i str¬ední teplote 40°C
Me¬rná hmotnost 60 - 85 kg/m 3

Teplotní rozsah pouz¬ití -40°C az¬ +175°C   
U teplot nad 150°C se prosím spojte s nas¬ím technicky´ch odde¬lením.

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

vne¬js¬í jmenovitá vne¬js¬í jmenovitá vne¬js¬í Typ  9 mm Typ 13 mm Typ  19 mm
Ø hodnota Ø hodnota Ø

v mm DN Coll DN v mm délka 2m délka 2m délka 2m

15 1/4 8 13,5 15-9 15-13 15-19
18 15 3/8 10 17,2 18-9 18-13 18-19
22 20 1/2 15 21,3 22-9 22-13 22-19
28 25 3/4 20 26,9 28-9 28-13 28-19
35 32 1 25 33,7 35-9 35-13 35-19
42 40 11/4 32 42,4 42-9 42-13 42-19

11/2 40 48,3 48-9 48-13 48-19
54 50 54 54-9 54-13 54-19

2 50 60,3 60-9 60-13 60-19


