
ТЕХНИЧЕСКИ ТЕКСТИЛИ  
ЗА УПЛЪТНЕНИЕ И ИЗОЛАЦИЯ 

В служба на човека и околната среда. 
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СТРУКТУРА И СВОЙСТВА: 
 

Основният материал за всички текстили с марка isoGLAS са 
преждите от 100% стъкловлакна тип Е, без никакви органични примеси.  

 
Ниското обемно тегло и превъзходните изолационни качества се 

дължат на специалната процедура на предене. Продуктите от този 
материал са меки и гъвкави, не предизвикват кожни раздразнения и не са 
опасни за здравето.  
 

Изолационни и уплътнителни ленти, изтъкани със здрави 
кантове без разнищване. Лесен монтаж, висока гъвкавост, здравина и 
износоустойчивост. 
  

ПРИЛОЖЕНИЕ: 
 
• Изолация на тръби, кабели, 

шлангове. 
• Транспортни ленти / ремъци с 

нанесено допълнително 
повърхностно покритие. 

 
ВЕРСИИ: 
 
• Ленти тип ”стълба” за болтови 

съединения. 
• Самозалепващо фолио за монтаж. 
• Различно оцветяване. 

 

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
 

г/лин.м.���� 10 мм 15 мм 20 мм 30 мм 40 мм 50 мм 60 мм 80 мм 100 мм 120 мм 

2 мм 10 15 20 30 40 50 65 85 100 125 

3 мм 17 26 32 48 65 80 96 128 160 190 

4 – 5 мм - 46 62 87 115 145 170 230 290 340 

9 – 10 мм - - - 215 285 355 425 570 710 850 

Цвят: бял 

Термоустойчивост: постоянна работна [°C] 450 

Върхова температура: краткотрайно [°C] 550 

Диаметър на влакната:  [µ] 6 ÷ 10 

Негоримост: DIN 4102  негорим 

Загуба при нагряване:  [%] < 1,5 

Хидролитична устойчивост: DIN 12111 - клас 1  устойчив 

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

Не съдържа никакви токсични вещества или тежки метали. 
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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” ЕООД – Индустриален сервиз 
ул. Ал. Дякович № 7, Варна 
тел./факс: 052 698 606 
industry@senyltd.com   
www.senyltd.com  

КАЧЕСТВЕН КОНТРОЛ: 
• ISO/TS 16949 
 
 
ЕКОЛОГИЧЕН КОНТРОЛ: 
• ISO 14001 
 


