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K-FLEX® K-ROCK 

 ` Izolacja termiczna i akustyczna w zastosowaniach 

przemysłowych

 ` Dostępne również z wykończeniem ALU

 ` Nadaje się do wysokich i niskich temperatur dla 

kotłów, kanałów i innych urządzeń przemysłowych



K-FLEX® } K-ROCK
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DANE TECHNICZNE

K-FLEX® K-ROCK ` DANE TECHNICZNE

 Parametr   Wartość 
   

 Norma badania 

Maksymalna temperatura pracy +600°C EN 14706

Przewodność cieplna λ W/m•K

+50°C = 0,039 
+100°C = 0,046 
+150°C = 0,056 
+200°C = 0,067

+250°C = 0,081 
+300°C = 0,096 
+350°C = 0,115 
+400°C = 0,135

EN ISO 8497

Absorpcja wody WS01 (≤ 1.00 kg/m2) EN 13472

Reakcja na ogień Euroclass A1L EN 13501-1

Bez silikonu Produkowany bez dodatku oleju silikonowego

K-FLEX® zastrzega sobie prawo zmiany danych i wymagań technicznych bez poinformowania o tym fakcie.

K-FLEX® K-ROCK ALU ` DANE TECHNICZNE

 Parametr   Wartość 
   

 Norma badania 

Maksymalna temperatura pracy +600°C EN 14706

Przewodność cieplna λ W/m•K

+50°C = 0,039 
+100°C = 0,046 
+150°C = 0,056 
+200°C = 0,067

+250°C = 0,081 
+300°C = 0,096 
+350°C = 0,115 
+400°C = 0,135

EN ISO 8497

Absorpcja wody WS01 (≤ 1.00 kg/m2) EN 13472

Reakcja na ogień Euroclass A2L-s1, d0 EN 13501-1

Bez silikonu Produkowany bez dodatku oleju silikonowego

K-FLEX® zastrzega sobie prawo zmiany danych i wymagań technicznych bez poinformowania o tym fakcie.
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K-FLEX® AKCESORIA

TAŚMA K-FLEX® ALU AR CW 
Spód foliowy z siatką w połączeniu z klejem 
akrylowym rozpuszczalnikowym na zimno, 
chroniony silikonowym papierem.

OPIS
K-FLEX® K-ROCK to otulina wykonana z niepowlekanej wełny mineralnej o długości 1000 mm. Produkt jest ognioodporny i ma 
wysoką dokładność geometryczną. Rury są wykonane z podłużną szczeliną po jednej stronie i są częściowo przycięte po przeciwnej 
stronie wewnętrznej, aby ułatwić ich montaż na rurach.

Ogniotrwałe otuliny z wełny mineralnej K-FLEX® K-ROCK ALU, chronione zewnętrzną powłoką ze wzmocnionego aluminium 
o wysokiej odporności na parę wodną. K-FLEX® K-ROCK ALU jest zalecany do izolacji termicznej rur przenoszących gorące i zimne płyny  
w budynkach w sektorze mieszkaniowym, usługowym i przemysłowym.

ZASTOSOWANIE
K-FLEX® K-ROCK idealnie nadają się do izolacji termicznej i akustycznej oraz ochrony przeciwpożarowej.
K-FLEX® K-ROCK ALU są idealne do instalacji rurowych przenoszących gorący i zimny płyn w budynkach.

TRANSPORT I SKŁADOWANIE
K-FLEX® K-ROCK produkty są pakowane w kartony, aby ułatwić obsługę na większości placów budowy. Można je kroić, dzielić na 
części i łatwo montować przy użyciu standardowych narzędzi. Nie przechowywać na zewnątrz.

K-FLEX® K-ROCK ` GAMA PRODUKTU
 Długość   Grubość   Średnica 

K-FLEX® K-ROCK – Otuliny 1 m 20-25-30-40-50-60-70-80-100-120 mm od 15 do 273 mm

K-FLEX® K-ROCK ALU – Otuliny 1 m 20-25-30-40-50-60-70-80-100-120 mm od 15 do 273 mm


