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THERMO-TEK PS PRO ALU
TOEPASSINGSGEBIED BESCHRIJVING

Thermo-teK PS Eco is een gewikkelde, 1.200 

mm lange buisbekleding van minerale wol, 

met aan één zijde een spleet voor een betere 

montage.

PRESTATIE

Gebruiks-temperatuur bekleding 80 °C 

Maximale gebruiks-temperatuur 500 °C 

Reactie op brand A2L-s1, d0 - D0≤ 300mm; 
A2-s1, d0 - D0 > 300mm  
(EN 13501-1)

Dichtheid ca. 105 kg/m³ (EN 13470) 

Prestatieverklaring http://dopki.com/T4305NP 

Beschrijving Teken Beschrijving / data Eenheid Standard

Thermische geleidbaarheid als een functie van temperat-
uur

ϑ 10 50 100 150 200 250

0,033 0,037 0,044 0,052 0,062 0,073

°C
EN ISO 8497

λ W/(mK)

AS-Kwaliteit - ≤ 10 ppm EN 13468

Waterabsorptie WP ≤ 1 kg/m² EN 1609

Waterdampdiffusie equivalente luchtlaagdikte sd  100 m EN 13469

Smeltpunt van vezels - ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Specifieke warmte capaciteit cp  1030 J/(kgK) EN ISO 10456

Aanwijzingscode

-

MW-EN14303-T8-ST(+)500-WS1-MV1-CL10 (OD < 150 mm)

 

MW-EN14303-T9-ST(+)500-WS1-MV1-CL10 (OD ≥ 150 mm)

- EN 14303

Verklaarde materiaaleigenschappen worden verkregen in het productieproces en worden verzekerd door de productiecontrole in de fabriek in overeenstemming met de Europese norm op het moment van vervaardiging. Door richtlijnen voor opslag en 
hantering in acht te nemen, blijven de prestaties behouden binnen gepubliceerde toleranties.

CERTIFICATEN
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KITS TDS Thermo-teK PS Pro ALU 0518 NL

Alle rechten voorbehouden, met inbegrip van rechten voor fotomechanische reproductie en opslag op elektronische media. Commercieel gebruik van de processen en activiteiten die in dit document worden 
gepresenteerd is niet toegestaan. Tijdens het samenstellen van de informatie, teksten en illustraties in dit document is de grootste zorgvuldigheid in acht genomen. Fouten kunnen echter niet worden uitgesloten. De 
uitgever en redacteurs zijn niet wettelijk aansprakelijk of verantwoordelijk voor eventuele onjuiste informatie en de gevolgen daarvan. Suggesties ter verbetering en meldingen van opgemerkte fouten zijn altijd welkom.

Knauf Insulation d.o.o

 
Varaždinska 140 
42220 Novi Marof 
Croatia

THERMO-TEK PS PRO ALU

Toepassing 
Pijpleidingen, Afscheiding van pijpen
Het product wordt gebruikt voor thermische, akoestische en brandbeveiliging in het volledige gebied van technische isolatie. 

Verwerking 

Onze producten zijn eenvoudig te verwerken en installeren. Alle producten worden geleverd in kartonnen dozen of verpakt in folie (afhankelijk van het 
product). Deze verpakkingen bieden slechts voor een korte periode de nodige bescherming. Verdere productinformatie vindt u op elke verpakking.

Opslag 
Om bescherming te borgen tijdens opslag voor een langere periode op site, raden wij aan om de producten binnen op te slaan of ingeval van opslag 
buiten; onder een afdak en van de grond. 

Opmerking 

Product range 

Dikte 20-100 mm

Breedte 15-324 mm 

Lengte 1.200 mm 

AANVULLENDE INFORMATIE

 De minerale-wolproducten met ECOSE® -technologie van Knauf Insulation bevatten een bindmiddel zonder 
formaldehyde, waarvoor snel hernieuwbare, biogebaseerde grondstoffen worden gebruikt in plaats van chemicaliën 
op basis van aardolie. Deze technologie is speciaal ontwikkeld voor de minerale-wolproducten van Knauf Insulation en 
maakt ze minder belastend voor het milieu, zonder afbreuk te doen aan hun thermische, akoestische en brandwerende 
eigenschappen. De isolatieproducten die vervaardigd zijn met ECOSE® -technologie bevatten geen verf of 
kunstmatige kleurstoffen: de kleur is 100% natuurlijk.


