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Kaiflex Protect TS este un sistem flexibil de protecție pentru utilizări în interiorul clădirilor. 

Folia elastomerică neagră, foarte extensibilă și rezistentă la rupere, asigură suprafeţei izolantului aspect estetic plăcut, montată 

în investiţii comerciale sau industriale, pe ţevi de dimensiuni mari, canalele de ventilaţie sau rezervoare și asigură o soluţie 

fiabilă pe parcursul întregii durate de utilizare a sistemului.

Protecție de suprafață extra flexibilă pentru plăci izolante
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Protecție de suprafață extra flexibilă pentru plăci izolante

Kaiflex Protect TS Date tehnice

Cașerarea exterioară Folie elastomerică rezistentă la rupere şi foarte 
extensibilă

Culoare Negru

Limita superioară de temperatură +80 °C

Limita inferioară de temperatură –30 °C vezi indicaţia (1)

Clasificarea de inflamabilitate în 
clasa materialelor de construcţie ◊ Clasa Euro E Verificare după DIN EN 13501-1

Rezistenţa contra Încărcare mecanică Bună

Depozitarea Produse autoadezive 1 an

A se păstra în încăperi uscate, curate, la 
umiditate normală a aerului (50 % până 
la 70 %) şi temperatura camerei (0 °C 
până la +35 °C)

Utilizare în aer liber Trebuie să fie aplicat un strat de protecție 
împotriva radiațiilor UV

vezi indicaţia (2)

Indicaţie (1) Temperatura se referă la temperatura agentului din sistem. La temperaturi de sub –30 °C, vă rugăm să contactați serviciul nostru tehnic ori reprezentanța. 

Indicaţie (2)  În cazul montării în exterior, în afara clădirii, izolantul montat în termen de o zi necesită protejare prin vopsire cu vopseaua specială Kaiflex protecţie contra razelor UV, protejare de şocuri mecanice, de 
păsări, de raze UV şi de intemperii meteorologice prin confecţionare protecţie din tablă din oţel zincată, tablă din oţel inox, ori din tablă din aluminiu pe izolant.

◊ Clasa materialelor de construcții se aplică pentru substraturi metalice sau minerale solide

.

Kaiflex Protect TS  ST-Plăci izolante · caşerate cu folie TS

Culoare: Negru

Grosimea 
de izolare 

mm

Plăci izolante · roluite
1 m lăţime

Plăci izolante · roluite · auto adeziv
1 m lăţime

Dimensiune Nr. articol
m²/ 
Role Dimensiune Nr. articol

m²/ 
Role

6 TS-ST06-RL 4007639 30 TS-ST06-RL-SK 4007643 30

10 TS-ST10-RL 4007640 20 TS-ST10-RL-SK 4007644 20

13 TS-ST13-RL 4007641 14 TS-ST13-RL-SK 4002453 * 14

19 TS-ST19-RL 4002451 * 10 TS-ST19-RL-SK 4002454 * 10

25 TS-ST25-RL 4002452 * 8 TS-ST25-RL-SK 4002455 8

32 TS-ST32-RL 4007642 6 TS-ST32-RL-SK 4002456 * 6

Recomandăm la izolarea rezervoarelor, canalelor de ventilaţie, ţevilor de dimensiuni mari peste Ø 323 mm. Tehnologia de montaj solicitaţi de la serviciul tehnic sau reprezentanţă.

* Livrarea este pe bază de reconfirmare de comandă.

Kaiflex Protect TS  Benzi adezive

Culoare: Negru ∙ auto adeziv

Denumire Nr. articol
Lungime

m
Lățime

mm
Grosime

mm
Role/ 
cutie

TS-TAPE 4004074 15 50 3 12
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Toate informaţiile şi datele tehnice se bazează pe rezultatele obţinute în condiţii de utilizare specifice.  
Destinatarul acestor informaţii este răspunzător, în propriul său interes, să clarifice la timp dacă aceste informaţii vizează şi domeniile de aplicaţie urmărite de el.   

Kaiflex® sunt mărci înregistrate ale firmei Kaimann GmbH.  


