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Termika zajmuje się profesjonalnym 

doradztwem, projektowaniem oraz 

produkcją materacy termoizolacyjnych. 

Nasze wieloletnie doświadczenie  

w obszarze przemysłu lądowego, 

morskiego, energetyki, offshore, 

petrochemii, branży chłodniczej  

jak i wykształcona kadra, pozwalają nam 

zaproponować Państwu produkt wysokiej 

jakości spełniający najbardziej wyszukane 

wymagania. 

 

 

 

Materace termoizolacyjne instalowane  

w miejscach trudno dostępnych, których  

w tradycyjny sposób nie można zaizolować. 

Produkowane w dowolnym rozmiarze  

i kształcie dostosowanym do istniejącej 

instalacji. Zapewniają doskonałą izolacje 

termiczną i akustyczną.  

 

 

 

 

 

 

 

Odporność temperaturowa  

do 1000°C 

Ochrona osób przed poparzeniami

Ochrona maszyn oraz innych
przedmiotów przed wysokimi
temperaturami

Prawidłowa praca danego
urządzania oraz minimalizacja
ryzyka awarii związanej
z przegrzaniem danej maszyny

Doskonała izolacyjność danego
elementu

Demontowalność materacy termo-
izolacyjnych zapewniająca łatwy
dostęp serwisowy do danego
elementu
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Materace termoizolacyjne  –  

produkowane z  materiałów 

izolacyjnych,  które  obszywa s ię 

tkaninami technicznymi za pomocą 

nici  termoodpornych.  Używane 

tkaniny  są to  wysokiej  jakości  

tkaniny szklane,  s i l ikonowane,  

pastowane,  ceramiczne lub pokryte  

a luminium. Odporne są na 

działanie wysokich temperatur ,  

chemikal iów,  pleśni  i  procesy 

gni lne,  parę,  korozję wodną,  

niepalne.   

W zależności  od warunków pracy 

oraz  wymogów Klienta jako 

wypełnienie  stosuje s ię  f i lce  i  maty 

z  wełny mineralnej ,  ceramicznej ,  

nieorganicznej  ( termoodporne).   

Materace wyposażone są w paski  

termiczne,  sznurki ,  rzepy,  haki ,  

zapinki  umożl iwiające łatwy  

i  szybki  montaż/demontaż .  

 

 

 

 

WYPEŁNIENIE 

wełna mineralna, mata ceramiczna,  

mata szklana 

 

TKANINY

z włókna szklanego,  

silikonowane, pastowane,  

pokryte aluminium 

 

ELEMENTY MOCUJĄCE 

paski, taśmy, haftki, sprzączki, nici 

 

PIKOWANIE MATERACY 
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Materace termoizolacyjne zapewniają: 

 

wielokrotność użytkowania, brak 

konieczności utylizacji odpadów 

poremontowych 

 

łatwy i czysty demontaż przez 

własny personel, bez konieczności 

specjalistycznego szkolenia 

 

łatwy i szybki dostęp do miejsc, 

które wymagają częstych inspekcji, 

remontów 

 

skrócenie przestojów  inspekcyjnych 

i remontowych 

 

duża elastyczność i mały ciężar 

umożliwiają wykonanie izolacji  

w miejscach gdzie inne systemy nie 

mogą być stosowane 

 

wysoka trwałość izolacji 

 

 

 

 

 

 

Materace termoizolacyjne ułatwiają: 

 

 

Instalacja w miejscach gdzie 

występują zawory, przepustnice, 

kolektory, pompy, rozdzielacze itp. 
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