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Chimenea S DP 10 Alu

 
 

Îïèñàíèå

Èçîëàöèîííè ïëî÷è îò êàìåííà ìèíåðàëíà âàòà 

ñ àëóìèíèåâî ôîëèî çà êàìèíè 

Òîïèííà èçîëàçèÿ è çàùèòà îò ïîæàð íà êàìèíè. Ïîäõîäÿù 

çà èçïîëçâàíå ïðè ìíîãî âèñîêè òåìïåðàòóðè áåç äà îòäåëÿ 

ìèðèñ ïðåç âðåìå íà åêñïëîàòàöèÿòà ñè.

Ïðèëîæåíèå

Ïëî÷è îò êàìåííà ìèíåðàëíà âàòà, íåãîðèìè, çà òîïëèííà 

è çâóêîâà èçîëàöèÿ.  Ïðîäóêòà íå å ïîäàòëèâ íà âëèÿíèÿ îò 

îêîëíàòà ñðåäà, èìà ñòàáèëíè ðàçìåðè, êîèòî íå ñå 

ïðîìåíÿò â òå÷åíèå íà âðåìåòî, åäíîñòðàííî ïîêðèò å ñ 

àëóìèíèåâî ôîëèî.

Chimenea S DP 10 Alu å ñåðòèôèöèðàí ïî ñòàíäàðò EN 

13162, êàêòî è ïî EUCEB , êîåòî ãàðàíòèðà ÷å ïðîäóêòà å 

áèîðàçãðàäèì è íå å âðåäåí çà çäðàâåòî ñúãëàñíî 

Åâðîïåéñêà Äèðåêòèâà 97/69/EC
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Дължина 1,000

Ширина 600

Дебелина 30

Плочи в пакет 12

m2 в пакет 7,20

Пакети в палет 14

m2 в палет 100,80

Топлинно съпротивление 0,85

Характеристики Означение Спецификации Мярка Стандарт

Продукт MW EN 13162

Топлинно 

съпротивление
λ 0,035

W/m 

K
EN 12667

Реакция на огън -
Евроклас А2 

негорим
- EN 13501-1

Максимална 

работна 

температура

t

650 

(продължителна 

употреба)в

°C -

Точка на топене t > 1000 °C
DIN 4102-

17

Стабилност на 

размерите
DS (TH) < 1 % 1604

Краткосрочна 

абсорбция на 

вода

Wp < 1 kg/m2 EN 1609

Дългосрочна 

абсорбция на 

вода

Wlp < 3 kg/m2 EN 12087

Коевициент 

на въздушно 

съпротивление

-  μ - EL 12086

Водоотблъскване - хидрофобен - AGI Q 136

www.knaufinsulation.bg

Chimenea S DP 10 Alu
Характеристики

Chimenea S DP 10 Alu е 
специален продукт от каменна 
минерална вата за камини, 
без мирис, предназначен за 
продължителна работа при 
650 “ С.

Инструкции

Chimenea S DP 10 Alu се полага 
със страната с алуминиевото 
фолио насочена към камината
Chimenea S DP 10 Alu не 
трябва да е в пряк контакт с 
камината. Полагайте продукта 
на отстояние от 5 см.

Кнауф Инсулейшън ЕООД
Бизнес Парк София , сграда 
12А , Партер 
1766 София 
България
E-mail office.sofia@knaufinsula-
tion.com
Телефон 1 0800 15 551
Телефон 2 + 359 2 489 90 53

Chimenea S DP 10 Alu
Размери,  опаковка и топлинно съпротивление

Технически характеристики

Опаковка - картонени кашони върху палет
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