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Flexibele zelfklevende rubberen isolatierol met een gesloten celstructuur, 
vooraf bedekt met een esthetische meerlagige bekleding voor gebruik in 
airconditioning -, koel - en verwarmingssystemen.

 � Tijd - en kostenbesparend bij het installeren  
dankzij de vooraf beklede isolatie

 � Langetermijnbescherming tegen condens en energieverliezen
 � Geschikt om zowel binnen als buiten gebruikt te worden
 � Eenvoudig te reinigen esthetisch oppervlak met het uitzicht van metaal look

Productkenmerken
 � Thermische geleidbaarheid (EN ISO 8497): 
0,034 W/mK at - 30 °C 
0,036 W/mK at    0 °C 
0,040 W/mK at  40 °C 
0,044 W/mK at  70 °C

 � Brandgedrang: DLs3d0 (EN 13501-1)
 � Temperatuurbereik: - 30 °C to 85 °C (EN 14707)
 � Temperatuurbestendigheid voor de bekleding: - 25 °C to 75 °C
 � UV - bestendigheid: uitstekend
 � Prestatieverklaring: W4-FEF-503  
(Zie website onder DoP: www.nmc.eu/dop)

 � Tolerantie volgens prEN 14304 Table 1
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Voordelen van de Cover Solution-bekleding:

 � Beschermt tegen mechanische stoten
 � UV - bestendig
 � Bestand tegen zout water, voedselveilig en zeer goed bestand tegen 
chemische producten (meer details op verzoek)

 � 100 % waterdicht en vochtscherm om corrosie van buizen te vermijden

Typisch gebruik:

 � Bouwnijverheid
 � Chemische en petrochemische industrie
 � HVAC
 � Toepassingen in de sector van de voedsel - en drankproductie
 � Maritieme en offshoretoepassingen
 � Farmaceutische industrie 

Leveringsprogramma

Type A B Lengte VPE

 mm mm m m2

1000 x   6* 1000 6 30 30

1000 x   9 1000 9 20 20

1000 x 13 1000 13 14 14

1000 x 16* 1000 16 12 12

1000 x 19 1000 19 10 10

1000 x 25* 1000 25 8 8

1000 x 32* 1000 32 6 6

*op aanvraag


