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PROTECTA® MINERAL FIBRE BIO  
TECHNICKÝ LIST 

 
 

 

Minerálne vlákno Protecta® Mineral Fibre Bio je vyrobené zo špeciálnych 
alkalických silikátových (AES) vlákien, ktoré sú jedinečne navrhnuté tak, aby 
ponúkali výhody pri aplikáciách s vysokou tepelnou izoláciou. Tieto vlnené 
produkty sú ľahké, majú nízku tepelnú vodivosť, nízku akumuláciu tepla 
a výbornú odolnosť voči tepelnému šoku. 

Je tiež vhodné pre širokú škálu vysoko tepelných aplikácií, ako napr. obklad pecí 
a prevádzku vysokých pecí. Môže byť použité aj pri protipožiarnych aplikáciách 
ako ľahko inštalovateľný, tepelný podkladový materiál pre protipožiarne tmely. 
Protecta® Mineral Fibre Bio je užívateľsky prívetivé a považuje sa za skvelú 
alternatívu ku kamennej vlne (minerálnej vlne), keďže sa ľahšie tvaruje a má 
vysokú odolnosť voči vysokej teplote. 

 
 
 
 
 

 

 
• Výborná chemická stabilita 
• Výborná tepelná stabilita 
• Výborná pevnosť v ťahu 
• Nízka tepelná vodivosť 
• Nízka tepelná kapacita 
• Výborné izolačné vlastnosti 
• Dobrá zvuková izolácia 
• Pružné a ľahko prispôsobiteľné pre väčšinu aplikácií 
• Nereaguje pri kontakte s inými materiálmi 
• Plne inertné, žiadne nebezpečné chemikálie 
• Užívateľsky prívetivé 
• Ľahko sa tvaruje a umiestňuje 

 
 
 
 

 
• Pece, obklady ohrievačov a bojlerov 
• Laboratórne rúry 
• Obklad dvierok pecí a tesnenie 
• Oprava pecí 
• Obklady žíhacích pecí 
• Obaly odlievacích foriem 
• Protistresové prikrývky 
• Opätovne použiteľná izolácia parnej a plynovej turbíny 
• Výplň dilatačných škár 
• Tesnenia pred vysokou teplotou 
• Protipožiarna ochrana 
• Akustické služby 
• Kryogénna izolácia 
• Výborná alternatíva ku kamennej vlne 
• Certifikované ako podkladový materiál pre požiarne tesnenia

COMPONENT % EINECS číslo: Kremičitan alkalickej zeminy vlny 
100 (CAS N° 436083-99-7)* Hliníková fólia 0-15 231-072-3 Odpudzovač 
inertnej vody 0-15 N.A. 

* CAS definícia: Kremičitan alkalickej zeminy (AES) pozostávajúci z kremeňa 
(50-82 wt%), vápnika a magnézia (18-43 wt%), hliníka, titánu 

 

 
 

Typ BIO-BKT128 

Pracovná teplota 1100°C 

Hustota 128kg/m3 

Lineárna zmena teploty (900°C x 
12H) -0,7% 

Tepelná vodivosť 0,036 W/M.K 

Nevláknitý obsah 13,97% 

Ťahová sila 0,04 MPA 

Farba Biela 

Kompatibilita Môže byť použité s väčšinou 
materiálov 

Balenie Krabica: 25 x 610 x 7200mm 

Skladovanie Neobmedzená doba pri skladovaní 
v suchu nad 5°C 

 

CA0 27,21% 

MG0 5,56% 

FE203 0,12% 

SI02 64,4% 

AL203 0,31% 

 
 
 
V rámci našej politiky neustáleho vývoja a testovania produktov si vyhradzujeme právo na úpravu alebo zmenu 
špecifikácie produktu bez predošlého upozornenia. Všetky informácie obsiahnuté v tomto dokumente sú poskytnuté 
v dobrej viere a sú len informatívne. Všetky poskytnuté nákresy sú len pre ilustráciu. Keďže spoločnosť Polyseam nemá 
kontrolu nad metódami alebo kompetenciou pri inštalácii ani nad podmienkami na stavbe, neposkytuje žiadne záruky, 
čo sa týka skutočného účinku produktu, uvedeného v tomto dokumente a nepreberá žiadnu zodpovednosť za 
akékoľvek straty, škodu alebo zranenie spôsobené použitím poskytnutých informácií. 
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Chemické zloženie 


