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Termika

zajmuje się profesjonalnym

doradztwem,

projektowaniem

oraz

produkcją materacy termoizolacyjnych.
Nasze
w

wieloletnie

obszarze

doświadczenie

przemysłu

lądowego,

morskiego,

energetyki,

offshore,

petrochemii,

branży

chłodniczej

jak i wykształcona kadra, pozwalają nam
zaproponować Państwu produkt wysokiej
jakości spełniający najbardziej wyszukane
wymagania.

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
elementu

Materace

termoizolacyjne

izolacyjność

danego

instalowane

w miejscach trudno dostępnych, których
w tradycyjny sposób nie można zaizolować.
Produkowane w dowolnym rozmiarze

Demontowalność materacy termoizolacyjnych zapewniająca łatwy
dostęp serwisowy do danego
elementu

i kształcie dostosowanym do istniejącej
instalacji. Zapewniają doskonałą izolacje
termiczną i akustyczną.

Odporność temperaturowa
do 1000°C
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Matera ce

–

ter moi zol acyjn e

produkowane

z

m at eri ał ów

WYPEŁNIENIE

i z ol ac yj n ych, kt óre obsz yw a si ę

wełna mineralna, mata ceramiczna,

t kani nam i t echni cz nym i z a pom ocą

mata szklana

ni ci

t erm oodporn ych.

Uż yw ane

tk an i n y są t o w ysoki ej j akości
t kani n y

sz kl ane,

si l i konowane,

pas t owane, ce ram i cz ne l ub pokr yt e
al um i ni um .
dz i ał ani e

Odporne
w ysoki c h

chem i kal i ów,
gni l ne,

na

t em perat ur,

TKANINY

i

proces y

z włókna szklanego,

ko roz j ę

wodną,

silikonowane, pastowane,

pl eś ni

pa rę,

są

pokryte aluminium

ni epal ne.
W z al eż ności od warunków pra c y
oraz

w ym o gów

Kl i ent a

j ako

w yp eł ni en i e st osuj e si ę fi l ce i m at y
z weł n y m i ner al nej , ceram i cz nej ,
ni eo rgani cz nej (t er m oodporne).
M at era ce w yposaż one są w paski
t erm i cz ne, sz nurki , rz ep y, haki ,
z api nki

um oż l i wiaj ące

ELEMENTY MOCUJĄCE
paski, taśmy, haftki, sprzączki, nici

ł atw y

i s zyb k i mon taż/ d e mon ta ż .

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
Materace termoizolacyjne ułatwiają:
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

Instalacja w miejscach gdzie
wysoka trwałość izolacji

występują zawory, przepustnice,
kolektory, pompy, rozdzielacze itp.
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