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Stručný popis
Deska z minerální vlny PAROC kašírovaná vyztuženou 
hliníkovou fólií. Fólie je na spodní straně vyztužená síťkou ze 
skelných vláken. AS kvalita.

Použití
Tepelné izolace nádrží a plochých povrchů. Pokud jsou desky 
použity na válcovém povrchu v jedné vrstvě, jejich boční hrany 
mohou být zkoseny tak, aby spárami nedocházelo k únikům 
tepla. Při dobrém utěsnění spojů tvoří povrchová úprava 
parotěsnou zábranu.

Sortiment
Délka:    1000 mm
Šířka:    600 mm
Tloušťka:    25 - 100 mm
Jiné rozměry lze dodat po speciální dohodě s výrobcem.
Rozměry odpovídají normám PN-EN 822. 823. 1602 + AC:1999.

Technické vlastnosti
Objemová hmotnost:  80 kg/m3 
Klasifikace hořlavosti:  A2 - s1, d0  
  Odpovídající norma dle EN 13 501-1
Maximální provozní teplota:  250°C
Deklarovaný součinitel prostupu tepla Δλ:
při 10°C  0,034 W/m2.K
při 50°C  0,038 W/m2.K
při 100°C  0,046 W/m2.K
při 200°C  0,065 W/m2.K

Teplota povrchové úpravy nesmí překročit +80°C (toto omezení 
je dáno teplotní odolností lepidla).
Výrobky z kamenné vlny PAROC dobře odolávají vysokým 
teplotám. Při teplotách nad 200°C dochází k odpařování 
pojiva. Izolační vlastnosti zůstávají nezměněny, pouze se snižuje 
pevnost v tlaku. Teplota tání kamenné vlny je vyšší než 1000°C.

Balení
Desky jsou baleny do balíků, stažených polyetylénovou fólií 
a značeny.

Transport
Během transportu je nutno zajistit balíky před posunutím  
a mechanickým poškozením.

Skladování
Při skladování je nutno ukládat balíky na rovném podkladě ve 
vodorovné poloze. Je nutné chránit výrobky ve skladovacích 
prostorách a transportních prostředcích před atmosférickými 
srážkami.

Informace uvedené v této brožuře jsou jediným a zevrubným popisem výrobků a jejich technických vlastností. Z obsahu tohoto materiálu však 
nevyplývá žádná obchodní záruka. Pokud je uvedený výrobek použit v aplikaci, která není výslovně uvedena v tomto letáku, nemůžeme zaručit 
jeho vhodnost pro danou aplikaci bez našeho předchozího výslovného souhlasu (na vyžádání). Tato brožura nahrazuje veškeré dříve zveřejněné 
materiáy. Vzhledem k neustálému vývoji našich výrobků si vyhrazujeme právo na úpravu této brožury bez předchozího upozornění.
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