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СТРУКТУРА И СВОЙСТВА 
 

В основата на материала са силикатните влакна 
(98% SiO2). Готовият продукт има много добра устойчивост 
на високи температури и отлични химични, топлоизола-
ционни и електроизолационни качества. Устойчивост на 
киселини и разтворители, с изключение на фосфорна и 
хидрофлуорна киселина и някои силни разтворители.  

При версията isoTHERM ST има допълнителна 
термична обработка, която елиминира свиването в работни 
условия. Материалът е абсолютно безвреден за кожата и 
здравето и е лек за обработка. 

 
Различните възможни покрития, импрегнации и 

ламинати придават на тъканите специфични свойства 
според изискванията на приложението. 
  

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Завеси при високотемпературно греене. 
Защитни покривки за шлангове и кабели. 
Високотемпературна изолация на: 
• Тръбопроводи и съдове, 
• Топлообменници и др. 
 

ВЕРСИИ 
 

• Армировка от хром-стоманени нишки. 
• Покритие Alufix за мин. разнищване. 
• Отражателно полиестерно фолио. 
• Самозалепващо монтажно фолио. 
• Кашировка с алуминиево фолио  
• Готови разкроени елементи и др. 

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

  isoTHERM S isoTHERM ST 

Размери на рулото: дебелина  (мм) 0,7 1,3 0,7 1,3 2,0 2,4 

 ширина     (мм) 920 920 880 840 1000 1000 

дължина: 50м тегло      (г / м2) 600 1100 650 1100 1000 1250 

Цвят: бял 

Диаметър на влакното: [µm] 6 ÷ 9 

Термоустойчивост: постоянен режим [°C] 1050 

 краткотрайно [°C] 1100 

Загуба при нагряване: isoTHERM S [%] < 8 

 isoTHERM ST [%] < 3 

Устойчивост на хим. среди: масла, греси, разтворители и органични киселини 

Хидролитична устойчивост: по DIN 12111: клас 1 

Негоримост: по DIN 4102: клас А1 

Одобрения: US Coastguard / SBG – за приложение в корабостроене и кораборемонт 
изд. 02.06, ред. 1 

 

Предвид разнообразието от условия за монтаж, работа 
и приложение данните от таблицата могат да бъдат 
използвани само като ориентир. Ето защо те не могат 
да бъдат основание за гаранционни претенции. 
 
 
 
За контакт:                    
 
“СЕНИ” EООД 
ул. “Ал. Дякович” №7, Варна 9000 
тел./факс: 052 698 606 
industry@senyltd.com  
www.senyltd.com 

Качествен контрол: 

ISO/TS 16949 
 
Екологичен контрол: 

ISO 14001 

 


