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Seminee

EXPERT
CHB 035
ALU

Conductivitate termică

λD=0,035 W/mK

Avantaje

Descriere
®

EXPERT CHB 035 ALU cu tehnologie Ecose este o
placă de vată minerală bazaltică specială pentru
şeminee, acoperită pe o parte cu un strat de
aluminiu. Este destinată izolarii termice şi protecţiei
la foc şi poate rezista unor temperaturi de până la
650°C în utilizare continuă. Este ideală pentru
şeminee cu energie ridicată, fără degajare de
mirosuri în timpul utilizării.


proprietăţi excelente de izolare termică (până la

650°C în utilizare continuă)

montaj simplu şi rapid

performanţă ridicată la foc

stabilitate dimensională în timp

Clasificare la foc
Material incombustibil, clasa de reacţie la foc A1
conform EN 13501-1.

Dimensiuni şi împachetare
EXPERT CHB 035 ALU
Grosime

Lăţime

Lungime

Suprafaţă
2

Bucăţi

[mm]

[mm]

[mm]

[m /pachet]

[buc/pachet]

30

600

1000

7,2

12
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Şeminee

®

Vata minerală obţinută prin tehnologia ECOSE este o schimbare semnificativă în domeniul materialelor de izolare.
Knauf Insulation foloseşte la fabricarea produselor sale din vată minerală, un liant fără formaldehidă adaugată, realizat
din material organice regenerabile rapid, în locul produselor chimice bazate pe petrol. Vata minerală Knauf Insulation,
cu ECOSE® Technology are o culoare maro în mod natural, fără să conţină adaos de coloranţi artificiali sau vopsea.

EXPERT CHB 035 ALU
Caracteristici tehnice

Simbol

Valoare

Standarde

Clasa de reacţie la foc

-

A1

EN 13501-1

Clasa de toleranţă pentru grosime

-

T5

EN 823

Temperatura maximă de operare

-

650°C

-

Punctul de topire a fibrelor

-

>1000°C

DIN 4102-1

Conductivitate termică declarată

λD

0,035 W/mK

EN 12667

Utilizare
Produsul este utilizat pentru izolare termică şi protecţia la foc a
şemineelor. Poate rezista unor temperaturi de până la 650°C în
utilizare continuă. Ideal pentru şeminee cu energie ridicată fără
degajare de mirosuri în timpul utilizării.
EXPERT CHB 035 ALU cu tehnologie Ecose® este certificat în
conformitate atât cu standardul EN 13162, cât şi cu certificatul EUCEB
care asigură că produsul este biosolubil şi nedăunător sănătăţii în
conformitate cu Directiva Europeană 97/69/EC.
Ambalare
®
Produsule EXPERT CHB 035 ALU cu tehnologie Ecose sunt livrate în
cutii de carton. Produsele trebuie depozitate la interior sau într-o zonă
acoperită. În cazuri extreme pachetele depozitate la exterior se vor
proteja cu folie hidroizolatoare. Pachetele nu trebuie depozitate direct
pe sol.

Toate drepturile rezervate, inclusiv cele de reproducere fotomecanică şi stocare pe suport electronic.
Utilizarea comercială a proceselor şi activităţilor de lucru ilustrate în prezentul document nu este permisă. Sau luat multe măsuri de precauţie atunci când s-au strâns informaţiile, textele şi ilustraţiile din prezentul
document. Totuşi, pot apărea erori. Editorul şi redactorii nu îşi pot asuma responsabilitatea juridică sau
răspunderea pentru informaţiile incorecte şi consecinţele acestora. Editorul şi redactorii vor fi recunoscători
pentru sugestii referitoare la îmbunătăţire şi detalii despre erorile indicate.
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