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Μονωμένος εύκαμπτος αεραγωγός Insoflex 3000

INSOFLEX 3000 SERIES

Μονωμένος εύκαμπτος αεραγωγός σε διαστάσεις αμόνωτου που το καθιστά ιδιαίτερα εύκολο στην εφαρμογή του.
Εφαρμόζεται σε εγκαταστάσεις κλιματισμού με εξαιρετικά
νούμερα θερμομόνωσης, με ήχο-απορροφητική ιδιότητα,
πολύ καλή ταχύτητα αέρα και ελάχιστη πτώση πίεσης.
Δεν αναπτύσσονται μύκητες και μικρόβια στο εσωτερικό
του λόγω της μεμβράνης πολυαιθυλενίου (PE).
Χαμηλή ευφλεκτότητα κατηγορίας Β1 και δεν παράγει
τοξικά αέρια κατά την καύση του.
Παράγεται και συσκευάζεται σε χαρτοκιβώτια από ανακυκλωμένο χαρτί με μήκος αεραγωγού 10 μέτρα και ύψος
συσκευασίας 1,50 μέτρο.

Class B1

Recyclable

TΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μονωμένος Εύκαμπτος Αεραγωγός Insoflex 3000 series

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Εξωτερικό υλικό πολυεστέρα 3 στρώσεων πάχους 50 micron
Εσωτερικό μονωτικό αφρώδες πολυαιθυλενίου κλειστών κυψελών πάχους
5mm
Εσωτερική επένδυση του μονωτικού με αντιμυκητιακό φίλμ μαύρου χρώματος
Θερμοκρασίες λειτουργίας – 30 οC έως + 120 οC
Ταχύτητα αέρα 40 m / sec
Πτώση πίεσης
Μέγιστη πίεση 3000 Pcal
Βήμα σπείρας 45mm
Οικολογικός, χωρίς οσμές, μη τοξικός και πλήρως ανακυκλώσιμος
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Eύκαμπτος αλουμινίου Α.S. Series

ALUMINIUM A.S. SERIES

Εύκαμπτος αεραγωγός αλουμινίου μαύρου χρώματος
εξωτερικά.
Εφαρμόζεται σε εγκαταστάσεις κλιματισμού ψύξηςθέρμανσης και εξαερισμού.
Χαμηλή ευφλεκτότητα κατηγορίας Β1 λόγω του αλουμινίου και δεν παράγει τοξικά αέρια κατά την καύση του.
Παράγεται και συσκευάζεται σε χαρτοκιβώτια από ανακυκλωμένο χαρτί με μήκος αεραγωγού 10 μέτρα και ύψος
συσκευασίας 40 εκατοστών.
Διαθέσιμες διαστάσεις : ø100 ø125 ø150 ø180 ø200 ø220
ø250 ø300 ø350 ø400 ø500

Class B1

Recyclable

TΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Εύκαμπτος Αεραγωγός Aluminium A.S. Series

•
•
•
•
•
•
•

Εξωτερικό υλικό αλουμινίου πάχους 80 micron
Σκελετός ατσάλινο σύρμα πάχους 1.30mm
Θερμοκρασίες λειτουργίας – 40 οC έως + 130 οC
Ταχύτητα αέρα 30 m/sec
Μέγιστη πίεση 3000 Pcal
Βήμα σπείρας 40mm
Οικολογικός, χωρίς οσμές, μη τοξικός με μηδενικές επιπτώσεις στο
περιβάλλον

E-mail : info@euroflex.gr
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ST 04/08 SERIES

Eύκαμπτος αεραγωγός ST 04/08 Series

Εύκαμπτος αεραγωγός πολυπροπυλενίου ημιδιάφανος.
Εφαρμόζεται σε εγκαταστάσεις αναρρόφησης, σε πριστήρια και σε ξυλουργεία.
Διατίθεται σε 2 εκδόσεις, το St 04 το οποίο προτείνεται
για κινούμενες εφαρμογές και το St 08 το οποίο προτείνεται για σταθερές εφαρμογές.
Παράγεται και συσκευάζεται σε χαρτοκιβώτια από ανακυκλωμένο χαρτί σε ότι μήκος επιθυμείτε.
Διαθέσιμες διαστάσεις : ø100 ø125 ø150 ø180 ø200 ø220
ø250 ø300 ø350 ø400 ø500

TΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Εύκαμπτος Αεραγωγός ST 04/08 Series

•
•
•
•
•
•
•

Εξωτερικό υλικό πολυπροπυλαινίου πάχους 120 micron
Σκελετός ατσάλινο σύρμα πάχους 1.50mm
Θερμοκρασίες λειτουργίας – 20 οC έως + 120 οC
Ταχύτητα αέρα 30 m/sec
Μέγιστη πίεση 3000 Pcal
Βήμα σπείρας 25mm
Άοσμος, μη τοξικός

E-mail : info@euroflex.gr

Web : www.euroflex.gr
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PVC SERIES

Eύκαμπτος αεραγωγός PVC Series

Εύκαμπτος αεραγωγός με εξωτερικό υλικό με λινό
ύφασμα βαρέως τύπου.
Εφαρμόζεται σε εγκαταστάσεις κλιματισμού, εξαερισμού
και για ισχυρές αναρροφήσεις.
Παράγεται και συσκευάζεται σε χαρτοκιβώτια από ανακυκλωμένο χαρτί σε ότι μήκος επιθυμείτε.
Διαθέσιμες διαστάσεις : ø100 ø125 ø150 ø180 ø200 ø220
ø250 ø300 ø350 ø400 ø500

TΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Εύκαμπτος Αεραγωγός PVC Series

•
•
•
•
•
•
•

Εξωτερικό υλικό PVC με λινό ύφασμα εσωτερικά συνολικού πάχους 120
micron
Σκελετός ατσάλινο σύρμα πάχους 2.00mm
Θερμοκρασίες λειτουργίας – 30 οC έως + 120 οC
Ταχύτητα αέρα 30 m / sec
Μέγιστη πίεση 3000 Pcal
Βήμα σπείρας 40mm
Άοσμος, μη τοξικός

E-mail : info@euroflex.gr
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Μονωτικό Αφρώδες Πολυαιθυλενίου RF

EUROFLEX RF FOAM SELF ADHESIVE

Θερμομονωτικό υλικό κατασκευασμένο από αφρώδες πολυαιθυλένιο κλειστών κυψελών σε ανθρακί χρώμα.
Κατάλληλο για θερμομόνωση αεραγωγών και εξαρτημάτων κλιματισμού.
Ιδιαίτερα εύκολο στην εφαρμογή του με κόλλα υψηλής αντοχής.
Δεν αναπτύσσονται βακτήρια, μύκητες και μικρόβια λόγω της
σύστασης του (PE).
Χαμηλή ευφλεκτότητα κατηγορίας Β1 και δεν παράγει τοξικά
αέρια κατά την καύση του.
Παράγεται και συσκευάζεται σε ρολά στα 1000mm φάρδος και
διατίθεται σε πάχη από 5mm έως 50mm αυτοκόλλητο με επικάλυψη :

•
•
•

Καθαρό αλουμίνιο 60μm / 250μm
Μαύρο αντιμυκητιακό φιλμ 80μm
Λευκό αντιμυκητιακό φιλμ UV 80μm

Class B1

Recyclable

TΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μονωτικό υλικό αφρώδες πολυαιθυλενίου (PE) κλειστών κυψελών
• Ειδικό βάρος

:

29-31 kg/m³ ASTM D 1667

• Κατασκευή κυψελών

:

Πολύ καλά κλειστές

• Συντελεστής (λ)

:

0,036 (W/m.K) στους 10°C DIN 52613

• Συντελεστής (μ)

:

Mu 7000 (μ >7000) DIN 52615

• Oσμή

:

Άοσμο

• Αντοχή στο σκίσιμο

:

Πολύ καλή DIN 53577

• Χημική αντίσταση

:

Εξαιρετική ASTM 543

• Αντοχή στη φωτιά

:

Class B₁

• Αέρια κατά την καύση

:

Up to 90% Cο2 ve H2ο

E-mail : info@euroflex.gr

Web : www.euroflex.gr
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Προϊόντα σιλικόνης Siliconflex Series

SILICONFLEX SERIES

Η σειρά προϊόντων Siliconflex προσφέρει προϊόντα από 100%
καθαρή σιλικόνη άριστης ποιότητας.
Διατίθενται προφίλ, φλάντζες και ροδέλες σιλικόνης για εφαρμογές σε κουφώματα, καμινάδες, βίδες κ.α.
Δεν αναπτύσσονται βακτήρια, μύκητες και μικρόβια λόγω της
σύστασης της.
Είναι άκαυστη και δεν επηρεάζεται από χημικά.
Έχει στεγανοποιητικές και αντικραδασμικές ιδιότητες.
Έχει απεριόριστη αντοχή στον χρόνο.
Είναι κατάλληλη για τρόφιμα.

Durability

Suitable

TΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Προφίλ & Ροδέλες Σιλικόνης Siliconflex Series

•
•
•
•
•
•
•
•

100% καθαρή ελαστομερή σιλικόνη
Σκληρότητα υλικού από 40 έως 70 shore
Θερμοκρασίες λειτουργίας – 50 οC έως + 250 οC
Aπεριόριστη αντοχή στον χρόνο
Κατάλληλη για τρόφιμα
Στεγανοποιητική ιδιότητα
Αντικραδασμική ιδιότητα
Οικολογική, άοσμη με μηδενικές επιπτώσεις στο περιβάλλον

E-mail : info@euroflex.gr
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