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NOBASIL WM 640 GG
NOBASIL WM 660 GG

Popis
Izolačný materiál NOBASIL WM 640 GG a WM 660 GG je tepelnoizolačný 
výrobok z minerálnych vlákien spájaných modifikovanou umelou živicou s prísadou 
hydrofobizujúcich a protiplesňových látok. Rohož je jednostranne našívaná drôtom na 
6-hranné pletivo z pozinkovaného drôtu.

Technické parametre

Základné charakteristiky

Súčiniteľ tepelnej vodivosti
λ
10°C

 = 0,035 W/m.K

Trieda reakcie na oheň
A1

Výhody

  nízky súčiniteľ tepelnej vodivosti 
– vynikajúce izolačné vlastnosti

  nehorľavý – zvyšuje pasívnu bezpečnosť 
stavby

  akustické vlastnosti 

  odolný voči mikroorganizmom a hlodavcom

  chemicky neutrálny – nereaguje s okolitými 
materiálmi

  pri zmene teploty je objemovo a tvarovo 
stabilný 

 prispôsobiteľný rôznym tvarom konštrukcie

  ľahko spracovateľný na potrebný rozmer 
a tvar

Technické izolácie

Hrúbka Šírka Dĺžka Súčiniteľ tepelnej vodivosti

[mm] [mm] [mm] λ10°C  [W/m.K]

40 1000 5000 0,035

50 1000 5000 0,035

60 1000 3000 0,035

80 1000 3000 0,035

100 1000 2500 0,035
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NOBASIL WM 640 GG a WM 660 GG

Použitie
NOBASIL WM 640 GG a WM 660 GG 
je určený na tepelnú, zvukovú 
a protipožiarnu izoláciu technických 
konštrukcií. Rohož sa využíva na izolovanie 
potrubí, teplovodov, dymovodov, 
zásobníkov a iných technických zariadení, 
hlavne tam, kde sa vyžaduje zvýšená 
tepelná odolnosť výrobku.

Balenie
Výrobok sa roluje a balí do zmršťovacej 
PE fólie. 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 0,035 W/m.K EN 12 667

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

Trieda zvukovej pohltivosti – A – ISO 354

Maximálna prevádzková teplota t 640 resp. 660 °C EN 14 706

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

Zdravotná nezávadnosť (viď bezpečnostný list)
Vyhláška MPO 

č. 460/2005 Zb.

Technické osvedčenie TO-06/0070, TO-06/0070-Z1/07, TO-06/0070-Z2/07, TO-06/0070-Z3/10

Certifikát SK04-ZSV-0458

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 50 100 200 300 400 600

NOBASIL WM 640 GG λ (W/m.K)  0,042 0,050 0,069 0,095 0,132 0,250

NOBASIL WM 660 GG λ (W/m.K) 0,043 0,049 0,066 0,090 0,124 0,230

Hodnoty súčiniteľa tepelnej vodivosti pri vyšších teplotách namerané 
podľa STN EN 12 667 pre NOBASIL WM 640 GG a WM 660 GG

Description
NOBASIL PPD MAT is a thermal insulation roll of mineral wool bonded together by 
a synthetic resin. Hexagonal galvanised wire mesh is stitched with wire onto one side. It is 
hygrophobic throughout its cross section.

Use
NOBASIL PPD MAT is intended for thermal, acoustic and fireproof insulation of technical 
structures. PPD Mat can be used for insulation of ducts, hot pipes, flues, tanks and other technical 
equipment, especially in locations where a product with increased thermal resistance is required.

NOBASIL PPD MAT
it has low thermal conductivity – excellent insulation properties
it is non-combustible – it increases the passive safety of buildings
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 has a thermal load capacity up to a temperature of 640 °C
it conforms to various structural shapes  
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 roll
With hexagonal galvanised wire 
mesh stitched with wire onto one 
side

Technical certificate: TO-06/0070
Certificate SK04-ZSV-0458

NOBASIL PPD 80 MAT
NOBASIL PPD 100 MAT


