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INSUL ROLL COVER SILVER är ett flexibelt isoleringsmaterial tillverkat av cellgummi 
med slutna celler. Materialet har ett ytskikt av laminerad syntetisk aluminiumfolie.

 � Tack vare sina unika värmeisolerande egenskaper minskar produkten avsevärt 
energianvändningen för luftkonditionerings- och kylanläggningar samt VVS 
installationer

 � Det här maximerar inte bara kostnadseffektiviteten utan även hela enhetens 
ekologiska effektivitet

 � Förhindrar kondens
 � Tidsbesparande och lägre installationskostnader tack vare skyddsfolie som täcker 

isoleringsmaterialet
 � Långvarigt skydd mot kondens och energiförluster
 � Isoleringen ger ett optimalt mekaniskt skydd
 � UV-beständig
 � Vädertålig
 � Isoleringen har en estetisk metallisk yta som är lätt att hålla ren och kan 

användas i både inom- och utomhustillämpningar
 � Kan skäras upp efter behov
 � Minimalt spill
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Produktsortiment
Type A B Längd m2/kartong

 mm mm m

1000 x 6 1000 6 20 m 20 m2

1000 x 9 1000 9 15 m 15 m2

1000 x 13 1000 13 11 m 11 m2

1000 x 16 1000 16 9 m 9 m2

1000 x 19 1000 19 8 m 8 m2

1000 x 25 1000 25 6 m 6 m2

1000 x 32 1000 32 4 m 4 m2

Egenskaper
 � Värmeledningsförmåga (EN ISO 8497): 

0,034 W/mK vid - 30 °C 
0,036 W/mK vid    0 °C 
0,039 W/mK vid  40 °C 
0,041 W/mK vid  70 °C

 � Brandegenskaper: Ds3d0 (EN 13501-1)
 � Temperaturområde: - 30 °C upp till 95 °C (EN 14707)
 � Temperaturområde på ytskikt: - 25 °C upp till 75 °C
 � Vattenånggenomgångsmotstånd: (EN 13469): ≥ 7000
 � Läs Prestandadeklaration på webbplatsen: www.nmc-insulation.com

Användningsområde
 � Luftkonditionering
 � Kylsystem

NMC förbehåller sig rätten att när som helst uppdatera produktsortiment eller de tekniska egenskaperna till senaste teknologi, utan föregående information. All information är presenterad enligt 
vårt bästa kunnande. Om frågor uppstår angående tekniska detaljer, v.g. kontakta vår kundservice. Varje återgivning av detta material, helt eller delvis, kräver vårt uttryckliga godkännande.


