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Minerálne vlákno Protecta® Mineral Fibre Bio je vyrobeno ze speciálních 
alkalických silikátových (AES) vláken, které jsou jedinečně navrženy tak, aby 
nabízely výhody při aplikacích s vysokou tepelnou izolací. Tyto vlněné produkty 
jsou lehké, mají nízkou tepelnou vodivost, nízkou akumulaci tepla a výbornou 
odolnost vůči tepelnému šoku. 

Je také vhodné pro širokou škálu vysoce tepelných aplikací, jako např. obklad 
pecí a provoz vysokých pecí. Může být použito i při protipožárních aplikacích 
jako snadno instalovatelný, tepelný podkladový materiál pro protipožární tmely. 
Protecta® Mineral Fibre Bio je uživatelsky přívětivé a považuje se za skvělou 
alternativu ke kamenné vlně (minerální vlně), protože se snadněji tvaruje a má 
vysokou odolnost vůči vysoké teplotě. 

 
 
 

 

• Výborná chemická stabilita 
• Výborná tepelná stabilita 
• Výborná pevnost v tahu 
• Nízká tepelná vodivost 
• Nízká tepelná kapacita 
• Výborné izolační vlastnosti 
• Dobrá zvuková izolace 
• Pružné a lehce přizpůsobitelné pro většinu aplikací 
• Nereaguje při kontakte s jinými materiály 
• Plně inertní, žádné nebezpečné chemikálie 
• Uživatelsky přívětivé 
• Lehce se tvaruje a umísťuje 

 

• Pece, obklady ohřívačů a bojlerů 
• Laboratorní trubky 
• Obklad dvířek pecí a těsnění 
• Oprava pecí 
• Obklady žíhacích pecí 
• Obaly odlévacích forem 
• Protistresové přikrývky 
• Opětovné použitelná izolace parní a plynové turbíny 
• Výplň dilatačních spár 
• Těsnění před vysokou teplotou 
• Protipožární ochrana 
• Akustické služby 
• Kryogenní izolace 
• Výborná alternativa ke kamenné vlně 
• Certifikované jako podkladový materiál pro  požární těsnění 

 
 
 
 

V rámci naší politiky neustálého vývoje a testování produktů si vyhrazujeme právo na úpravu nebo změnu specifikace 
produktu bez  předchozího upozornění. Všechny informace obsažené v dokumentu jsou poskytnuty v dobré víře a jsou 
pouze informativní. Všechny poskytnuté nákresy jsou pouze ilustrační. Jelikož společnost Polyseam nemá kontrolu nad 
metodami nebo kompetencí při instalaci ani  ani nad podmínkami na stavbě, neposkytuje žádné záruky, co se týče, 
skutečného účinku produktu, uvedeného v tomto dokumentu a nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoli ztráty, škodu 
nebo zranění způsobené použitím poskytnutých informací. 

COMPONENT % EINECS číslo: Kremičitan alkalické zeminy vlny 100 
(CAS N° 436083-99-7)* Hliníková fólie 0-15 231-072-3 Odpuzovač 
inertní vody 0-15 N.A. 

* CAS definice: Kremičitan alkalické zeminy (AES) pozůstávající z křemene 
(50-82 wt%), vápníku a magnézia (18-43 wt%), hliníku, titanu 

 

 
Typ BIO-BKT128 

Pracovní teplota 1100°C 

Hustota 128 kg/m3 

Lineární změna teploty (900°C x 
12H) 

 
-0,7% 

Tepelná vodivost 0,036 W/M.K 

Nevláknitý obsah 13,97 % 

Tahová sila 0,04 MPA 

Barva Bílá 
 

Kompatibilita Může být použité s většinou materiálů 

Balení Krabice: 25 x 610 x 7200 mm 
 

Skladování Neomezená doba při skladovaní 
v suchu nad 5°C 

 CA0 27,21 % 

MG0 5,56 % 

FE203 0,12 % 

SI02 64,4 % 

AL203 0,31 % 
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