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FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

ALAPADATOK KANDALLÓK

LEÍRÁS

Magas hőmérsékletű kandallók szigetelé-
sére alkalmas.

ELŐNYÖK

 Kitűnő hőszigetelő képesség

 Magas tűzállóság

 Könnyen alakítható különböző méretre

 Egyszerű és könnyű kezelés

 Szagtalan

Max.üzemi hőmérséklet:
650 °C (EN 14706)

Tűzvédelmi Osztály:
A1 (EN 13501-1)

CHIMENEA S DP10 ALU

Egyik oldalon alukasírozott kőzetgyapot tábla kan-
dallók szigeteléséhez. A nem éghető kőzetgyapot le-
mezeket hő-hang és tűzvédelmi szigetelésre ajánljuk, 
kémiailag semleges, nem lép reakcióba környezete 
anyagaival. 

MÉRETEK

Vastagság (mm) Szélesség (mm) Hosszúság (mm) db/csomag m2/csomag csomag/raklap m2/raklap

25 600 1000 14 8,40 14 117,60
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ALKALMAZÁSI TERÜLET CSOMAGOLÁS

A Chimenea S DP10 Alu speciálisan kandallók szigeteléséhez kifejlesztett 
szagmentes kőzetgyapot, amely akár állandó 650 °C hőmérsékleten is 
alkalmazható.

Helyezze fel Chimenea SDP10 terméket az alukasírral ellátott oldalával 
a kandalló felé elhelyezve. 

Ne helyezze a terméket a tűztérbe!

Mindig hagyjon üres helyet, jellemzően 50 mm-t.

A terméket kartondobozban szállítjuk. A terméken megtalálható a Knauf Insulation 
logója és címkéje, amin fel vannak tüntetve az alapvető műszaki tulajdonságok 
és a javasolt felhasználási terület.

A Chimenea S DP10 Alu termékünk az EN 13162 szabványnak és az EUCFB 
tanúsítványnak is megfelel, amely biztosítja, hogy a termék biológiailag oldható 
legyen és az egészségre nem veszélyes a 97/69/EC irányelvvel összhangban. 
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Minden jog fenntartva, beleértve a fotomechanikai reprodukcióra és elektronikus adathordozókra történő elmentésre vonatkozó jogokat. A jelen dokumentumban szereplő 
információk, szövegek és illusztrációk összeállításánál rendkívül körültekintően jártunk el. Ennek ellenére a hibák előfordulását nem lehet teljes mértékben kizárni. A kiadó és  
a szerkesztők ezért nem vállalnak jogi vagy más felelősséget a helytelen információkért és azok következményeiért. A kiadó és a szerkesztők szívesen fogadják a javítási 
javaslatokat és a hibákra való figyelmeztetéseket.
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Műszaki tulajdonságok Érték Jel Szabvány

Deklarált hővezetési tényező 0.035 W/mK EN 12 667

Tűzvédelmi besorolás A1 Nem éghető termék EN 13501-1

Max.üzemi hőmérséklet 650 °C -

Szálak olvadáspontja >1000 °C DIN 4102-17

Méretállandóság ≤1% DS (TH) -

Rövid idejű vízfelvétel ≤1 kg/m2 EN 1609

Hosszú idejű vízfelvétel ≤3 kg/m2 EN 12 087

Páradiffúziós ellenállási tényező ~1 - EN 12 086

CHIMENEA S DP10 ALU


