
ÉPÜLETGÉPÉSZETI ALKALMAZÁSHOZ

POLIFOAM TROCELLEN &
HÕ- ÉS HANGSZIGETELÕ TERMÉKEK

 

ALKALMAZÁSTECHNIKAI ÚTMUTATÓ



1. Hõszigetelésrõl általában

2. Csõvezetékek hõszigetelése

3. Csatorna ejtõcsövek hõ- és hangszigetelése

4. Légcsatornák hõ- és hangszigetelése

5. Szellõzõcsövek szigetelése

6. A kivitelezés általános elõírásai

7. Hõtükör alkalmazása radiátoroknál

a. Hõszigetelés méretezésének alapadatai

b. Általános elvárások a szigetelõanyagokkal szemben

c. Hidegszigetelés

a. Teendõk a szigetelés megkezdés elõtt

b. Polifoam/Trocellen csõhéjak

c. Csõhéjak és idomok alkalmazása

i. Egyenes csövek szigetelése

ii. Kis átmérõjû csõidomok szigetelése

iii. Közepes átmérõjû csõidomok szigetelése

iv. Nagy átmérõjû csõidomok szigetelése

d. Elfagyás elleni védelem

e. Karimák és szerelvények szigetelése

a. Szigetelés hablemezzel

b. Hangszigetelés komplex akusztikai anyagokkal

a. Felületek elõkészítése

b. Termékek, termékjellemzõk

c. Ragasztás

d. Öntapadós habok alkalmazása

e. Fontos szempontok

TARTALOMJEGYZÉK



1. HÕSZIGETELÉSRÕL ÁLTALÁBAN

A csõvezetékek szigetelésénél megkülönböztetünk hideg-, 

illetve melegszigetelést.

Mindkét szigetelés esetén fontos a szigetelõ anyag 

hõvezetési tényezõje (l), a páradiffúziós tényezõ (m), a 

szigetelés vastagsága (mm), az áramló közeg hõmérséklete 

(°C), a környezeti hõmérséklet (°C) valamint a környezet 

relatív páratartalma (%). Szabadon szerelt csõvezetékek 

esetén fontos adat a szélsebesség, mely a szigetelés 

vastagságát jelentõsen befolyásolhatja. 

Itt hívjuk fel a figyelmet arra, hogy a szabadon szerelt csõ-

vezetékek környezete (csõcsordában halad, üzemcsarnok 

falán, befolyásolva a légmozgást) kihat a csõvezeték-szige-

telés vastagságára. Az eltérés akár 100%-os is lehet!!

1.a. A hõszigetelés méretezésének alapadatai

?hõveszteség minimalizálás

?kondenzáció megakadályozás

?tûzvédelmi elõírásokhoz való alkalmazhatóság

?vegyi reakció elkerülése a szigetelt csõvezetékkel

?zajcsillapítás

?élettartam maximalizálás

?környezetvédelem

1.b. Általános elvárások a szigetelõanyagokkal 

A szigetelési vastagság megállapításához javasoljuk 

méretezõ programunk használatát.

Ellenõrizzük, hogy az egymás mellet szerelt csõvezetékek 

tengelye közötti minimális távolság legyen:

L=d1+d2/2+V1+V2+50mm ahol

V1, V2 a szigetelés vastagsága

D1, d2 a csõvezeték külsõ átmérõje

Ellenõrizzük, hogy a csõtengely és a fal, illetve mennyezet 

között a minimális távolság meglegyen:

L= d/2+V+50mm

Több vezeték esetében a legnagyobb átmérõjû csõvezeték a 

mérvadó. 

Szigetelési munkák csak üzemen kívüli fûtõ- és hûtõ beren-

dezéseken végezhetõk!

A vas-acél felületeket rozsdamentesítés után kétrétegû 

alapmázolással kell ellátni. A szigetelést a teljes száradás 

után lehet elkezdeni.

A szigetelendõ felület és a szigetelõanyag legyen száraz.

A szigetelõ anyagot  MATIBLOCK ragasztóval ragasszuk.

A szigetelési munkák elvégzése után minimum 48 órát várni 

kell a készülék üzembehelyezésével.

2.a. A szigetelés megkezdése elõtti teendõk

Hidegszigetelésrõl akkor beszélünk, ha a szigetelendõ 

csõvezeték vagy berendezés hõmérséklete a környezõ 

levegõ hõmérsékleténél kisebb. A hõmérséklet-csökkenés 

ebben az esetben kívülrõl befelé irányul.

A szigetelés vastagságának helyes megállapítása és a 

párazárás elengedhetetlen. Amennyiben a szigetelés hibás, 

az a csõvezeték „izzadásához” a szigetelés átnedvesedé-

séhez, jégképzõdéshez és ezzel a szigetelés és a tartószer-

kezetek tönkremeneteléhez vezet. 

A  csõhéjak és hablemezek az épületgépészeti 

és technológiai hidegszigetelési munkáknál alkalmazhatóak 

hûtõberendezések és csõvezetékek; valamint 

klímaberendezések hûtõ kalorifereinek és berendezéseinek 

szigetelésére, továbbá csõvezetékek és szerelvények pára-

lecsapódás elleni szigetelésére.
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-60 °C-ig 

1.c. Hidegszigetelés 

2. CSÕVEZETÉKEK HÕSZIGETELÉSE

2.b. POLIFOAM csõhéjak

Általános jellemzõk

A  csõhéj kémiai térhálósítású, zárt cellaszer-

kezetû, környezetbarát, freonmentes technológiával készített 

termék.

N - normál PE

NF - normál PE/égésgátolt

N/AL - fémgõzölt PE fóliával kasírozott

Hõvezetési tényezõ: ë= 0.0039 W/mK (+10oC-on)

Páradiffúziós tényezõ: µ > 2500 (N, NF) - 12000 (N/AL)

Tûzveszélyességi osztály:D
3Testsûrûség (kg/m ): 30 ± 3

Baktérium-, gomba- és penészálló

Ragaszthatóság: MATIBLOKK oldószeres ragasztóval

Megmunkálhatóság: éles késsel, ollóval könnyen szab-

ható, vágható a kívánt méretre, alakra. 

Vastagság: 10-30 mm

Méretválaszték: 

- belsõ átmérõ ( csõvezeték külsõ átmérõ):  8-167 mm  

- hosszúság: 1 - 2 m szálak (mérettõl függõen)

Vízfelvétel: < 3%

POLIFOAM

Típusok:

?

?Éghetõségi besorolás: égésgátolt (NF - nehezen ég-

hetõ,  N - könnyen éghetõ)

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Alkalmazhatósági hõmérséklet tartomány: -60oC / +90ºC



Acélcsõ 

külsõ 

átmérõ 

(mm)

Rézcsõ 

külsõ 

átmérõ 

(mm)

Csõhéj 

belsõ 

átmérõ 

(mm)

5 mm 10 mm 15 mm 20 mm 30 mm

8 5

1 / 4” 12 12 5 10 15

16 16 5 10 15

3 / 8” 18 18 5 10 15 20

1 / 2” 22 22 5 10 15 20 30

3 / 4” 28 28 5 10 15 20 30

1” 35 35 5 10 15 20 30

1 1 / 4” 42 42 5 10 15 20 30

1 1 / 2” 54/57 48-55 10 15 20 30

2” 64/70 60-63 10 15 20 30

2 1 / 2” 76,1 76 10 15 20 30

3” 88,9 89 10 15 20 30

3 1 / 2” 108 101-109 10 15 20 30

4” 114 114 10 15 20 30

133 133 15 20 30

5” 159 159-167 15 20 30

Csõvezetékek Falvastagság (mm)

A páralecsapódás elkerüléséhez szükséges szigetelés vas-

tagságának megállapításához javasoljuk méretezõ progra-

munk használatát.

2.c. Csõhéjak és idomok alkalmazása

Elsõ lépés a szigetelés vastagságának megállapítása. A

 Kft. rendelkezik egy olyan számítógépes 

programmal, mellyel a szigetelés vastagsága számítható.

A szigetelés vastagságának meghatározása után, 159 mm 

külsõ átmérõjû csõvezetékig lehet a csõhéjakat alkalmazni az 

alábbi módon:

az elõhasított csõhéjakat az elõhasítás mentén vágjuk fel

a felvágott csõhéjat tegyük fel a csõvezetékre, majd a 

hasítás mentén ragasszuk össze.

 

POLIFOAM

?

?

2.c.i. Egyenes csõszakaszok szigetelése

2.c.ii. Kis átmérõjû csõidomok szigetelése

Az elágazó idomok, könyökök szigetelését 57 x 2.9 mm-ig 

45°-os sablonban levágott  csõhéjjal szigeteljük. Az idomok 

készítésénél ügyelni kell arra, hogy az elõhasítás az 

idomrészeken azonos oldalon legyen.

A szigetelõanyag mennyiségi és méret meghatározásánál 

10% hulladékkal célszerû számítani.

A csõvezeték-idomokat sablonban kivágott szegmensekbõl 

állítsuk elõ.

2.c.iii. Közepes átmérõjû csõidomok szigetelése

Elõször egy, a szigetelés vastagságának megfelelõ habcsík-

kal a külméretet pontosan le kell mérni, majd  az ábra szerinti 

hablemez idomokat ki kell vágni és az alkotók mentén össze 

kell ragasztani.

2.c.iv. Nagy átmérõjû csõidomok szigetelése

A csõvezetékre elhelyezett csõhéjakat, idomokat egymáshoz 

is ragasztani kell. A csõhéjak és az idomok csatlakozásainál a 

csatlakozást átfedõ, azon 20-20 mm-el túlnyúló mandzsettát 

kell felragasztani, aminek belsõ átmérõje a szigetelt csõ külsõ 

átmérõjének feleljen meg 

A mandzsetta szerepe kettõs, egyrészt biztosítja a 

csõszigetelés folytonosságát (ez különösen a párazáró 

szigetelés esetében fontos), másrészt a szigetelõanyag 

megengedett lineáris  méretváltozását kompenzálni tudja.

a (mm) b (mm) a (mm) b (mm) a (mm) b (mm) a (mm) b (mm) a (mm) b (mm)

10 mm-es szigetelés 

vastagság
142 555 110 343 135 394 172 470 273 673

20 mm-es szigetelés 

vastagság
65 640 71 382 96 434 133 510 233 710

159 x 4,5Csõ külsõ átmérõje 

(mm)

57x 2,9 76 x 2,9 89 x 3,2 108 x 3,6



FIGYELEM: A hidegvíz-vezeték elfagyása semmilyen 

szigeteléssel nem gátolható meg, kizárólag csak a lehûlés 

folyamata késleltethetõ!

2.d. Elfagyás elleni védelem

Karimák szigetelésénél a hablemezbõl ki kell vágni két kör-

gyûrût. A körgyûrû belsõ átmérõje egyezzen meg a szigetelt 

csõ külsõ átmérõjével, a külsõ átmérõ pedig a karima külsõ  

átmérõjével.

A karima kerületét le kell mérni egy szigetelõ csíkkal, melynek 

vastagsága azonos a szigetelõ anyag vastagságával.

Ki kell szabni olyan széles csíkot, mely szélessége megegye-

zik a szigetelni kívánt karimák szélességével.

Szelepek-tolózárak esetén az eljárás hasonló; annyiban 

bõvül a feladat, hogy a szelep-tolózár elzáró kereke alatti 

részt szintén szigetelni kell (T idom) és a T két részét össze 

kell ragasztani!

2.e. Karimák és szerelvények szigetelése

Víz alapvezeték elörege-

dett “hagyományos” 

szigeteléssel

POLIFOAM

szigetelés

3. CSATORNA EJTÕCSÖVEK SZIGETE-
LÉSE

A csatorna ejtõcsövek feladata, hogy az épületbõl, a csatorna 

ágvezetékeken elvezetett szennyvizet az alapvezetékekre, 

illetve az épületen kívülre vezessék.

A csatorna ejtõcsövek végpontjai ki vannak szellõztetve 

azért, hogy a keletkezõ vákuum ne tudja leszívni a 

berendezési tárgyak szifonjait, melyek a bûzzárt biztosítják.

A csatorna ejtõcsövek szigetelésének a célja elsõsorban a zaj 

csillapítása.

Erre a feladatra a hablemezei (N és NF), vala-

mint az APLOMB 11 tipusú hangszigetelõ termékünk a leg-

megfelelõbb választás.

POLIFOAM 

3.a. Szigetelés N és NF hablemezzel

Az elérhetõ zajcsillapítás: RW = 11 dB.

Elsõ lépésként a szigetelõanyag vastagságával megegyezõ 

csíkkal méretet kell venni. A csíkkal egyezõ hablemezt ki kell 

vágni. A csatorna egyik oldalát kb. 40 mm szélességben, a 

hablemez két oldalát 20-20 mm szélességben be kell kenni 

METIBLOCK ragasztóval.

A környezeti hõmérséklet függvényében kb. 5 perc elteltével 

(amíg az oldószer elpárolog) a hablemezzel a csõvezetéket 

körbe burkoljuk és ragasztjuk.

A hablemez-élek találkozásánál ragasztást 40 mm-es önta-

padó habcsíkkal le kell zárni.

A csõvezeték rögzítése a falhoz 

gumibetétes csõbi l incssel  

történhet (hanghíd elkerülése).

Fontos továbbá, hogy a tûz-

szakasz határon, födémen át-

menõ csõvezeték szigetelését 

meg kell szakítani és vagy tûzvé-

delmi mandzsettát, vagy tûzvé-

delmi tömítést kell elhelyezni. 

Figyelem!! A beépítésrõl fotó-

dokumentáció szükséges a 

Tûzvédelmi Hatóság részére! 



3.b. Hangszigetelés komplex akusztikai anyagokkal

Az elérhetõ zajcsillapítás Polietilén vagy PVC csõ esetében 

Igényesebb helyeken alkalmazható ez a szendvics szerke-

zetû hablemez, mely 12 mm-es nyílt cellaszerkezetû szigete-

lõ anyagból, 0,35 mm-es ólom lemezbõl és 3 mm vastag zárt 

cellaszerkezetû szigetelõ anyagból áll.

A korábban említett méretfelvétel annyiban egészül ki, hogy a 

kerület lemérése után, a mért kerületet 10 mm-rel meg kell 

növelni. Az anyagkiszabás után a nyílt cellaszerkezetû 

anyagot a hablemez egyik oldalán 10 mm szélességben el 

kell távolítani, a késõbbi átfedés miatt!

A csatorna egyik oldalát kb. 40 mm szélességben, a hable-

mez két oldalát 20-20 mm szélességben be kell kenni 

MATIBLOCK ragasztóval.

A környezeti hõmérséklet függvényében kb. 5 perc elteltével 

(amíg az oldószer elpárolog) a hablemezzel a csõvezetéket 

körbeburkoljuk és ragasztjuk.

A szigetelés a korábbiaknak megfelelõen történik, de itt 10 

mm-es átfedéssel. Az átfedést öntapadós szalaggal le kell 

zárni!

 

Rw=26dB

4. LÉGCSATORNÁK HÕ- ÉS 
HANGSZIGETELÉSE

A légcsatornákat, idomokat összekötõ karimák közé 

öntapadó habcsíkot kell tenni, így a légcsatorna 

légtömörsége biztosítható.

4.a. Felületek elõkészítése

A légcsatornák szigetelése történhet a gyártó telephelyén 

(elõszigetelés), vagy az építkezés helyszínén.(utólagos 

szigetelés).

Elõszigetelés esetén a legyártott légcsatornákat, idomokat 

zsír és pormentesítés után MATIBLOCK ragasztóval 

vékonyan be kell vonni, a méretre vágott hablemezzel együtt. 

Hõmérséklettõl függõen kb. 5 perces száradás után a 

hablemezek felragaszthatóak.

Az elõszigetelés elõnye, hogy a szigetelés száraz, pormentes 

helyen elvégezhetõ, hátránya pedig, hogy az építkezésre 

történõ szállítás és a szerelés során a szigetelés sérülhet.

Utólagos szigetelés esetén a már megszerelt légcsatornát 

zsírtalanítani, pormentesíteni kell. Az alkalmazandó 

hablemez öntapadó kivitelû. A méretre vágott öntapadó és a 

méretre vágott szigetelõ hablemezrõl a védõ fóliát el kell 

távolítani, majd a légcsatornára fel kell ragasztani.

Hideg szigetelés esetén (a szállított közeg hõmérséklete ala-

csonyabb a környezeti hõmérsékletnél) a karimákra oldalan-

ként 10-10 mm-es átfedéssel szigetelõ csíkkal a szigetelésre 

kell ragasztani, biztosítva a szigetelés folytonosságát. 

A már szigetelt légcsatorna éleit öntapadó szalaggal le kell 

zárni. 

Hõszigetelés esetén a karimákra 16 x 10 mm-es felhasított 

csõhéjat rá kell pattintani. A hõszigetelõ hablemez elemeket 

ehhez a már szigetelt karimához kell ragasztani. Az utólagos 

hõszigetelés elõnye, hogy a végleges légcsatorna hálózaton 

lehet a szigetelést elvégezni, az öntapadó hablemez 

segítségével gyorsan, mely az építkezések során jelenlévõ 

por miatt lényeges szempont.



A fémfelület legyen tiszta, olaj- és pormentes (hígítóval való 
tisztítás nem ajánlott!), kerüljük a hideg fémfelületre történõ 
ragasztást. 

2Egyenletes, 0.2-0.5 Kp/cm  nyomóerõvel kalanderezve. A 
légbuborékok, légzárványok kerülendõk. Méretre vágott 
darabokat ragasszunk és ne tekerjük a légcsatornára (kivétel 
a kör keresztmetszetû légcsatorna).

Az öntapadós habok tapadóképessége erõs, az öntapadó 
réteg vizes alapú oldószeres. 

Tárolása száraz, temperált helyen (10ºC-15ºC-on), a felra-
gasztása 10ºC-25ºC között történjen. Az öntapadós réteg 
érzékeny a hõmérséklet hírtelen ingadozására, ekkor 
elvesztheti jól-tapadó tulajdonságát. Túl hideg környezetben a 
felület töredezését, túl meleg esetén a szigetelõanyag 
leválását eredményezheti.

Az öntapadós tekercset ne tároljuk a szabadban, mert a 
nedvesség és a napsugárzás hatására a ragasztóréteg 
károsodhat. 

Az öntapadós tekercseket meleg évszakban 30 napnál, hideg 
idõszakban 60 napnál hosszabb ideig ne tároljuk. Rövid idejû 
(néhány óra) hõmérséklet ingadozás nem jelent problémát, 
amennyiben a felragasztás mérhetõ hõmérséklet 2-35°C 
tartományon belüli.

4.b. Termékek, termékjellemzõk

bevonat nélkül

Anyagtípus Szabvány Mértékegység LVF LVF REF
LVF AL                                     

AL CL 1
CL1 ALU Clo-2 ALU

Éghetoség

UNI  8457

UNI 9174               

EN 13501-1:2007                                                            

Bs1d0 Bs1d0*
Bs1d0*                                    

CL1
CL1 CL1

Hovezetés 0°C 

homérsékleten (ë)
EN 12667 W/mK

0,034
0,0344 0,0344

Hovezetés 10°C 

homérsékleten (ë)
EN 12667 W/mK 0,0345 0,0345

Hovezetés 40°C 

homérsékleten (ë)

EN 12667 W/mK 0,0372 0,0372 0,0372

Páradiffúziós 

ellenállási érték

EN 12086

EN ISO 12572
ì > 2.000 > 12.000 > 12.000 > 65.000 > 65.000

Suruség EN ISO 845 kg/m
3 30 30 30 30 30

Vastagság EN ISO 1923 mm 3-30 3-30 3-30 3-30 3-30

Szín standard világosszürke világosszürke világosszürke világosszürke antracit

Nyomószilárdság

10% súlynál
EN ISO 3386/1 g/cm

2 > 130 > 130
> 130                             

190
190 190

Vízfelvétel 28 nap után
ISO 2896               

EN12087
Vol.% < 2 < 2 < 3 < 3 < 3

Mérettartás (< 5%) ISO 2796 °C 90 90 100 100 100

Alkalmazási

homérsékleti tartomány
°C -45 -  +90 -45 -  +90

-45 -  +90                                       

-80 - +100
-80 - +100 -80 - +100

TROCELLEN DUCT TÍPUSOK

 fémgozölt fóliabevonattal 50 micron ALU bevonattal
Muszaki adatok

*habra vonatkozó adatok

4.c. Ragasztás

A ragasztás során betartandó:

?A ragasztót felbontás után fel kell keverni!
?A ragasztandó felületek legyenek tiszták, szárazak, por 

és zsírmentesek!
?A ragasztót a ragasztandó felületekre egyenletesen 

ecsettel, vagy kenõlappal egyenletesen kell felvinni. Az 
anyagfelhasználás 1 kg ragasztó cca. 4m2-re elegendõ.

?A helyiség szellõztetésérõl gondoskodni kell.
?Tisztítás zsírtalanító lemosóval (nem hígítóval!!)
?Tárolás: eredeti, lezárt fémdobozban …. Hónapig
?Kiszerelés: fémdobozban, nettó 850 gr.

4.d. Öntapadós hablemezek alkalmazása 
TROCELLEN DUCT

 Trocellen Duct
B-s1,d0

 termékeink tûzvédelmi besorolása:

Ennek megfelelõen a szigetelõ anyag alkalmazható, 
szabadon szerelt csõvezetékek esetén:

?II, III, IV, V tûzállósági fokozatú épületeknél
?menekülõ útvonalakon 3, általános helyeken 10 

szintszámig
?bölcsöde, óvoda, szoc.otthon, zárt gk. tároló
?iskola, kétszintesnél magasabb lakóépület, közösségi 

épületek 13,65 m szintmagasságig I, II, III, IV, V tûzállósági 
fokozatú épületeknél

?általános  helyeken, 10 szintszámig
?magas épület, középmagas tömegtartózkodásra szolgáló 

épület



?A szigetelést a tûzszakasz-határoknál (fal, födém) meg 
kell szakítani és a megszakítás helyén tûzálló tömítéssel, 
tûzvédelmi mandzsettával, légcsatornák esetében 
tûzcsappantyúval kell a tûz továbbterjedését megakadá-
lyozni!

?A szabadban vezetett szigetelt csõvezetékeket védõbur-
kolattal (alu vagy hg. acéllemez) kell ellátni. Ez védelmet 
nyújt az UV-sugárzással és a mechanikai sérülésekkel 
szemben.

?Élelmiszeripari üzemekben a tisztíthatóság és a penész-
gomba-állóság fokozása érdekében célszerû festéssel 
ellátni!

Tûzvédelmi szempontok:

?Új OTSZ 9/2008.(II.22)ÖTM rendelet
?Új OTSZ Országos Tûzvédelmi Szabályzat I/3. fejezet,    

5. sz. melléklet: Építmények tûzvédelmi követelményei, 
építmények tûzvédelme MSZEN 13501/1/2007

?Építési termékek tûzvédelmi osztályai:A1, A2, B, C, D, E, E
?Füstképzõdés: s1, s2, s3
?Égve csepegés: d0, d1, d2
?Épületszerkezetek tûzvédelmi osztályai: A1, A2, B, C, D, E 
?Építmények, illetve tûzszakaszok tûzállósági fokozatai: I, 

II, III, IV, V.

4.e. Fontos szempontok

A szellõzõ vezetékek szigetelésekor elérhetõ:

?elkerülhetõ a hõveszteség
?az energia fogyasztás csökkenthetõ
?a szellõzõ-vezetékeken képzõdõ víz kondenzáció elkerül-

hetõ anélkül, hogy a penészgombák és a baktériumok 
megtelepednének, valamint a lecsöpögõ víz az 
álmenyezetet károsítaná

?jelentõsen csökkenti a vezetékek lemezfalainak vibrációját

?a zajhatás 30-40 dB-el csökkenhet

Belsõterû helyiségek szellõztetése (fürdõszoba, WC stb.) 

vagy központi szellõzõ ventilátorral, vagy egyedi, világításról, 

vagy mozgásérzékelõrõl vezérelt egyedi ventilátorokkal 

történik.

A szellõzõ csõben áramló levegõ hõmérséklete 20°C felett 

van, míg a padlástérben a hõmérséklet télen kb. -8°C is lehet. 

Ebbõl adódóan páralecsapódás várható, mely a ventiláto-

rokba visszafolyva balesetet, illetve kárt okozhat. Így a szellõ-

zõcsatornák padlástérben történõ átvezetését párazáró 

szigeteléssel kell ellátni.

5. SZELLÕZÕCSÖVEK SZIGETELÉSE

6. A KIVITELEZÉS ÁLTALÁNOS 
ELÕÍRÁSAI

A kivitelezés általános elõírásai:
?

?A kivitelezési munkák megkezdése elõtt az anyagigényt 
meg kell határozni, ügyelve arra, hogy a menetes 
csõidomok és egyes szerelvények szigetelése nagyobb 
belsõ átmérõjû csõ héjalást (a szigetelt csõ külsõ 
átmérõjével azonos belsõ átmérõjû csõhéj) igényelnek, ill. 
az NA150 mm átmérõnél nagyobb szerelvények,karimás 
kötések hablemezt igényelnek. Az anyagigény 
meghatározásánál 10% hulladék képzõdéssel kell 
számolni.  

?A szigetelés helye elégítse ki a biztonságos, 
balesetmentes munkavégzés követelményeit.

?A kivitelezés során  a mindenkor érvényes 
biztonságtechnikai és munkavédelmi elõírások betartása 
és betartatása kötelezõ.

?A hidegszigetelési munkákat csak kellõ gyakorlattal 
rendelkezõ szakember végezheti, környezetében tûz és 
robbanásveszélyes tevékenység nem végezhetõ.

?Ragasztásnál, meleg megmunkálásnál védõkesztyû 
használata kötelezõ.

?Ragasztás közben a tûzvédelmi elõírások betartása 
kötelezõ.

?Hidegszigetelési munkák csak +5°C felett végezhetõk.
?Szabadban szigetelési munkák csak csapadékmentes 

idõben végezhetõk.
?Hidegszigetelést csak száraz, tiszta, megfelelõ 

felületvédelemmel ellátott felületen szabad végezni.
?A szigetelési munkákat a berendezések üzemszünetében 

lehet elvégezni, és azt csak 48 órával a szigetelés 
elkészülte után szabad üzembe helyezni.

?A POLIFOAM termékeknek beépítéskor por, szeny-
nyezõdés és nedvességmentesnek kell lenniük.

?Sérült felületû, megrongálódott szigetelõ anyagot 
beépíteni tilos.

?A tartószerkezetek ( csõbilincsek, csõalátámasztások ) 
részére szükséges csõhéjakat a csõszerelés során 
célszerû elhelyezni, (a csõalátámasztásnál 5-10mm-el 
túlnyúljon) a teljes hõszigetelés elvégzése elõtt.



A  hablemez kémiai térhálósítású, zárt cellaszer-

kezetû, környezetbarát, freonmentes technológiával készí-

tett termék.

- hõvezetési tényezõ:  ë= 0.0037 W/mK (40?C-on)

- baktérium-, gomba- és penészálló

- ragaszthatóság: MATIBLOKK oldószeres ragasztóval

- megmunkálhatóság: éles késsel, ollóval könnyen szabható

Mérete: 

- vastagság: 4 mm

- szélesség: 55 cm

- hosszúság: 5 m

Kiszerelés: tekercsben, fóliázva.

POLIFOAM

7. POLIFOAM HÕTÜKÖR ALKALMAZÁ-
SA RADIÁTOROKNÁL

Általános jellemzõk

Már meglévõ fûtési rendszerek esetében (pld. lakásfelújítás) 

a radiátorokat le kell szerelni.

A radiátor kontúrtól minden irányban 1-1 cm-rel kisebb lapot 

kell levágni.

Az esetleges tapéta-maradványokat el kell távolítani, a falat 

egyenletesre glettelni.

A radiátorkonzolokat le kell szerelni vagy a bevésett konzolok 

helyét ki kell vágni.

A porszáraz falat és a  hõtükör haboldalát 

MATIBLOKK oldószeres ragasztóval vékonyan be kell vonni.

POLIFOAM

Alkalmazástechnika

A  hõtükör felragasztása elõtt szükséges  4-5 percet várni.

A leszerelt konzolok visszahelyezése után a festés, iletve. 

tapétázás a hõtükör körül elvégezhetõ.

A radiátor visszahelyezhetõ.

Amennyiben a radiátorok, ablak alatt, falfülkében vagy sza-

badon vannak elhelyezve, a külsõ fal hõátbocsátási ténye-

zõjét 8%-al javítja.

A radiátorok fûtéshatékonyságát javítva kb. 5% energia 

megtakarítás érhetõ el.

A hõtükör által biztosított elõnyök

A ragasztót felbontás után fel kell keverni!

A ragasztandó felületek legyenek tiszták, szárazak, por és 

zsírmentesek!

A ragasztót a ragasztandó felületekre egyenletesen ecsettel, 

vagy kenõlappal egyenletesen kell felvinni. 1 kg ragasztó 
2körülbelül 4m -re elegendõ.

A helyiség szellõztetésérõl gondoskodni kell.

Tisztítása nedves lemosóval

Tárolás: eredeti, lezárt fémdobozban 6 hónapig

Kiszerelés: fémdobozban, nettó 850 gr.

Veszélyek:

Szem és bõrizgató hatású / Mérgezõ a vízi szervezetekre, a vízi környezetben 

hosszantartó károsodást okozhat. / Gõzök álmosságot vagy szédülést 

okozhatnak. / Az edényzet légmentesen lezárva és jól szellõztetett helyen 

tartandó! / Gyújtó forrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. / A keletkezõ gázt 

(füstöt-gõzt, permetet) belélegezni nem szabad belélegezni! / A sztatikus 

feltöltõdés ellen védekezni kell!

FIGYELEM!  

A ragasztó IRRITATÍV, KÖNNYEN GYULLADÓ és a környezetre 

VESZÉLYES!

A ragasztás 

FIGYELEM!! Konvektor mögé nem helyezhetõ!!
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