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NOBASIL PS 600
NOBASIL KPS 041 AluR

Popis
Izolačný materiál NOBASIL PS 600 a KPS 041 AluR sa vyrába z tepelnoizolačnej 
dosky z minerálnych vlákien spájaných modifikovanou umelou živicou s prísadou 
hydrofobizujúcich a protiplesňových látok. Výrobok je bez povrchovej úpravy (PS 600) 
alebo s hliníkovou fóliou vystuženou sklovláknitou mriežkou (KPS 041 AluR). Uzavretie 
spoja zabezpečuje samolepiaca páska.

Technické parametre

Základné charakteristiky

Súčiniteľ tepelnej vodivosti
λ
50°C

 = 0,042 W/m.K

Trieda reakcie na oheň
A1 – NOBASIL PS 600
A2 – NOBASIL KPS 041 AluR

Výhody

  ľahko sa osadzuje na potrubie a opracúva 
rezaním alebo pílením

  montážny spoj je zalomený

  rezaním je možné vytvarovať izoláciu 
odbočení a armatúr

  nízky súčiniteľ tepelnej vodivosti 
– vynikajúce izolačné vlastnosti

  nehorľavý – zvyšuje pasívnu bezpečnosť 
stavby

  akustické vlastnosti 

  chemicky neutrálny – nereaguje s okolitými 
materiálmi

  pri zmene teploty je na potrubí objemovo 
a tvarovo stabilný 

Technické izolácie

Hrúbka steny Vnútorný priemer Dĺžka Súčiniteľ tepelnej vodivosti

[mm] [mm] [mm] λ50°C  [W/m.K]

20, 25, 30, 40, 45, 
50, 60, 70, 80, 100

15, 17, 21, 27, 34, 43, 49, 61, 70, 77, 89, 102, 109, 115, 120, 
125, 133, 141, 159, 160, 163, 165, 167, 170, 173, 175, 180, 194

1000 0,042
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NOBASIL PS 600 a KPS 041 AluR

Použitie
NOBASIL PS 600 a KPS 041 AluR sa 
používa na tepelnú izoláciu potrubných 
rozvodov.

Balenie
Výrobky sú balené do kartónových 
krabíc od 40 do 60 ks v závislosti od 
priemeru a hrúbky izolačných skruží. 
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. 

Technický parameter Symbol Hodnota Merná jednotka Normový predpis

Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti 
za sucha pri t = 10 °C

λ
D 0,040 W/m.K EN ISO 8497

Trieda reakcie na oheň –
A1; PS 600

A2; KPS 041 AluR
– EN 13 501-1

Nasiakavosť pri kráktodobom ponorení WS max. 1 kg/m2 EN 13 472

Maximálna prevádzková teplota t 600/100 (na strane AluR) °C EN 14 707+A1

Zdravotná nezávadnosť (viď bezpečnostný list)
Vyhláška MPO 

č. 460/2005 Zb.

Technické osvedčenie TO-06/0071, TO-06/0071-Z1/07, TO-06/0071-Z2/07, TO-06/0071-Z3/10

Certifikát SK04-ZSV-0459

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.comTeplota °C 50 100 150 200 250

λ (W/m.K)  0,042 0,050 0,062 0,076 0,094

Hodnoty súčiniteľa tepelnej vodivosti pri vyšších teplotách namerané 
podľa STN EN ISO 8497 pre NOBASIL PS 600 a KPS 041 AluR

www.knaufinsulation.sk

SKRUŽ

izolačná skruž na potrubia

Opis
NOBASIL SKRUŽ sa vyrába z minerálnej vlny spájanej umelou živicou v tvare skruže s povrcho-
vou Al fóliou.

Použitie
NOBASIL SKRUŽ sa používa na tepelnú izoláciu potrubných rozvodov. Maximálna prevádzko-
vá teplota 600 °C. Teplota na povrchu hliníkovej fólie nesmie presiahnuť 100 °C. 

NOBASIL SKRUŽ
� ľahko sa osadzuje na potrubie a opracúva rezaním alebo pílením
� montážny spoj je zalomený
� rezaním je možné vytvarovať izoláciu odbočení a armatúr
� má nízky súčiniteľ tepelnej vodivosti – vynikajúce izolačné vlastnosti
� je nehorľavá – zvyšuje pasívnu bezpečnosť stavby
� má akustické vlastnosti 
� je biologicky stabilizovaná – pri správnej aplikácii si trvale zachováva izolačné vlastnosti
� je odolná voči mikroorganizmom, hlodavcom
� je chemicky neutrálna – nereaguje s okolitými materiálmi
� pri zmene teploty je na potrubí objemovo a tvarovo stabilná 
� je nenasiakavá – hydrofobizácia v celom priereze
� pri doprave, skladovaní a manipulácii je nutné chrániť výrobok proti mechanickému poškode-

niu a poveternostným vplyvom

NOBASIL SKRUŽ
Technické osvedčenie: TO-06/0071 
Certifikát SK04-ZSV-0458
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