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 K-FLEXعایق های االستومری 

رولی جهت عایق کاری مخازن، کانال ها،لوله های سایز بسیار باال و اتصاالت مورد استفاده قرار می گیرند. این عایق ها  االستومری عایق های

بوده و دارای کاربرد وسیعی در صنایع مختلف از جمله: تهویه مطبوع  مثل پشم شیشه برای جایگزینی با عایق های سنتی خوبمحصولی 

(HVAC&R، ساختمان ، پتروشیمی غذایی، نفت، گاز )  بهداشتی، دارویی، بیمارستانی، شیمیایی خودروسازی و ... می باشند. و نیز دارای

 تاییدیه ها و استاندارد های متعدد داخلی و خارجی می باشد.

 جدول ضخامت ها

 

 عرض رول / میلیمتر ضخامت های رول / میلیمتر

 میلیمتر 9555 05-05-23-30-91-91-92-1-1

 
 جدول استانداردها

DIN 4102 EN 13501 EN 14304 INSO 16837 

DIN 1988 EN 12086 EN 12667 ASTM E84 

 

 االستومری: یانواع عایق های رول 

  

 K-FLEX SHEETS ی. عایق های رول9

  

 بهترین راه برای عایق کاری کانال ها،مخازن و لوله های سایز باال و ... می باشند و نصب را بسیار آسان و سریع می کنند. این عایق ها،

  

 ویژگی ها:

 استفاده آسان و سریع -

 اقتصادی -

 انعطاف پذیری باال -

 K-FLEX. عایق های روکش دار 3 

 

 تکمیل شده عایق های االستومری بوده که با روکش آلومینیوم چند الیه پوشش داده می شود.یک سیستم  K-FLEX)روکش آلومینیومی(  AL CLADسیستم 

 ( و ذرات ریز معلق در هوا و ضربات فیزیکی مقاوم می باشند.UVاین عایق ها بواسطه ویژگی های فیزیکی خود در مقابل اشعه ماورا بنفش )

 سریع می نمایند. نصب پیش ساخته، نصب و نگهداری را بسیار آسان و در عین حال، این عایق ها با داشتن اتصاالت و ملزومات

 ویژگی ها:

 تطبیق پذیر و قابل انعطاف -

 هزینه نصب و نگهداری اقتصادی -

 و ضربات UVمقاوم در برابر  -

 دارای ظاهری مناسب و زیبا -

 افزایش طول عمر و کارآیی -
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 عایق های رول ساده و روکش دار مسلحآلومینیوم  سایز جدول 

 

 میکرون 400
 سادهمیکرون  031 میکرون مسلح 031

سادهمیکرون  031 مسلح  نمیکرو 031  

 

 K-FLEX. عایق های چسبدار 2

 

 عایق های چسبدار بهترین گزینه برای عایقکاری کانال ها می باشند و موجب افزایش سرعت و سهولت نصب می گردند.

 خود چسبدار ساده -

 خود چسبدار مسلح -

 

 عایق های لوله ای

 

کاربرد وسیع و مورد استفاده در صنایع مختلف از جمله: تهویه مطبوع، ساختمان، نفت، عایق های لوله ای جهت عایق کاری کلیه لوله های مسی، فوالدی و پنج الیه با 

 .گاز، پتروشیمی غذایی، بهداشتی، دارویی، بیمارستانی، شیمیایی، خودروسازی و ... می باشد

 

 جدول ضخامت ها  

 

 طول هر شاخه عایق ضخامت های لوله قطر لوله

 متر 3 میلیمتر 990میلیمتر تا  1از 

 

  جدول استانداردها 
 

 

 انواع عایق های لوله ای:

 . ساده1

 . چاکدار2

 . روکش دار3

 . چاکدار چسبدار4

  . روکش دار چاکدار چسبدار5

INSO 16837  EN 14304  EN 13501  DIN 4102 

ASTM E84  EN 12667 EN 12086 DIN 1988 
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االستومری شانه تخم مرغیعایق فوم   

  

 

صوت در انواع دیواره ها، سقف ها، لوله ها، تجهیزات و ماشین آالت صنعتی  جذب کنندهاین عایق ها که از جنس عایق های فوم االستومری می باشند، به عنوان 

 و... مورد استفاده قرار می گیرند. این عایق ها به منظور سهولت در نصب به صورت خود چسبدار نیز قابل ارائه می باشد.

 

 ملزومات عایق

 

 ( چسبدار و بدون چسبAL CLAD. روکش آلومینیوم )9

 می باشند. یزیکی و شرایط جوی قابل استفادهفرطوبت، ضربات  در برابر ت مقاومتها برای مصارف داخلی و خارجی جهتمامی این روکش 

  

 K-FLEX. چسب مخصوص عایق 3

 این چسب با فرمولی مخصوص جهت نصب عایق های االستومری ساخته شده است.

 کیلوگرمی 3و  1قابل عرضه بصورت 

  

 K-FLEX. نوار درزگیر چسبدار 2

 

اتصال  از جنس عایق و به صورت چسبدار می باشد. این نوارهای درزگیر جهت اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و بخار آب، تقویت K-FLEXنوار درزگیر چسبدار 

 سانتیمتر. 11، 7 ،5، 3، 2درز عایق ها، جلوگیری از اتالف انرژی از محل درزها مورد استفاده قرار می گیرند. قابل ارائه در عرض های 

  

 . نوار درزگیر چسبدار آلومینیومی0

 

و برای هر نوع روکش جهت درزبندی و اطمینان از عدم نفوذ غبار و بخار آب برای درز عایق هایی که دارای روکش آلومینیومی هستند مورد استفاده قرار می گیرد 

 سانتیمتر. 11، 7، 5، 3، 2یر آلومینیومی ساده/مسلح قابل ارائه در عرض های آلومینیومی نوار درزگیر از همان نوع ارائه می گردد. نوار درزگ

  

 . نوار درزگیر برزنتی / پلیمری0

 

 11و  3،5،7ر عرض های این نوار درزگیر چسبدار از جنس پلیمر می باشد و جهت محکم نمودن عایق دور زانوها،اتصاالت و ... قابل استفاده می باشد. قابل ارائه د

 متر.سانتی
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