POLSKI

LENZING
JACKETING

NOWOCZESNE ROZWIąZANIE
DLA INSTALACJI

JACKETING - NOWOCZESNE
ROZWIąZANIE DLA INSTALACJI
Lenzing plastics wynalazá nowe rozwiązanie dla izolacji rur, kontenerów,
bojlerów oraz kominów, etc. Jest to produkt, który áączy optymalne, fizyczne wáaĞciwoĞci, w stu procentach nie przepuszcza wody i pary, jest
odporny na czynniki klimatyczne oraz wyróĪnia siĊ áatwą instalacją.
Nowoczesna wielowarstwowa konstrukcja aluminium i plastikowych
warstw tworzy niepowtarzalny produkt, który zmieni przemysá
izolacyjny.
Ten nowy páaszcz do izolacji rur, przewodów i systemów wentylacyjnych
jest pierwszym produktem tego rodzaju na Ğwiecie, który stosuje siĊ na
zewnątrz i wewnątrz, w zimnym i wilgotnym klimacie jak równieĪ w
gorącym i suchym z intensywnym oddziaáywaniem promieni
sáonecznych.
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LENZING JACKETING
NOWOCZESNY SYSTEM áATWY W MONTAĪU
Lenzing Jacketing jest caákowicie nowym produktem, który zapewnia
innowacyjne rozwiązanie dla przemysáu izolacyjnego.
Zalety systemu Lenzing Jacketing:
x

produkt ten jest áatwy i szybki w instalacji, co pozwala
zaoszczĊdziü czas i pieniądze

x

dziĊki temu, Īe Lenzing Jacketning jest lekki i áatwy w przenoszeniu, praca z tym produktem jest áatwiejsza oraz bardziej efektywna

x

montaĪ tego systemu wymaga jedynie kilku narzĊdzi co pozwala
na dotrzymanie terminów w ustalonym czasie wykonania instalacji

x

poprawnie zainstalowany system gwarantuje zerową przepuszczalnoĞü pary oraz zabezpieczenie przed skraplaniem wody i
deszczem

x

dziĊki swojej elastycznoĞci i niezawodnoĞci, uszkodzenia otuliny
wystĊpują znacznie rzadziej

x

Lenzing Jacketing stanowi wysoką ochronĊ przed promieniami UV
oraz dziĊki swoim wáaĞciwoĞciom fizycznym sprawdza siĊ w kaĪdej
strefie klimatycznej

Lenzing Jacketing

NOWE ROZWIąZANIE Z ZASTOSOWANIEM PáASZCZA
IZOLACYJNEGO
Lenzing Plastics jest austriackim producentem szerokiego zakresu produktów thermoplastic i PTFE. Nasza siedziba znajduje siĊ w obrĊbie
naszej gáównej firmy Lenzing AG, najwiĊkszego na Ğwiecie producenta
wáókien celulozowych.
Rury, rury, rury….
Kilometry rur transportujących gorącą celulozĊ, parĊ, gorącą i zimną
wodĊ a takĪe páynne chemikalia w Lenzing AG muszą byü zabezpieczone i odpowiednio „otulone”. KaĪdego roku czĊĞü rur musi byü naprawiana wskutek uszkodzeĔ spowodowanych przeciekami páaszcza.

Rury, rury, rury…

Obserwując ten ciągáy wysiáek w zapobieganiu korozji i utracie energii
nasi inĪynierowie wynaleĨli kompletnie nowy system páaszcza
bazujący na unikalnej konstrukcji folii, plastiku i aluminiowych powáokLenzing Jacketing.
Dlatego teraz mamy moĪliwoĞü zaoferowaü kompletny system páaszczy
dla przemysáu izolacyjnego, który jest áatwy i szybki w instalacji i ma o
wiele wiĊcej zalet od systemów stosowanych dotychczas.
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CZYM TAK NAPRAWDĊ JEST LENZIG JACKETING?
Lenzing Jacketing stanowi mocną barierĊ przed przepuszczalnoĞcią
pary dziĊki wielowarstwowej konstrukcji zawierającej kilka warstw
plastiku oraz powáok aluminiowych w Ğrodku.
DziĊki aluminiowym powáokom páaszcz jest efektywną przeszkodą dla
przepuszczalnoĞci pary i wody. Wysoka sprĊĪystoĞü i elastycznoĞü
páaszcza gwarantuje doskonáe zabezpieczenie przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

Zaokrąglony ksztaát otuliny umoĪliwia áatwą
instalacje na rurach

Ta wielowarstwowa konstrukcja jest na tyle dobrze napiĊta Īe w razie
jakiegokolwiek uszkodzenia powraca do swojego pierwotnego wyglądu
oraz zapobiega powstawaniu pomarszczeĔ i wygiĊü.
Wierzchnia warstwa daje tej wielowarstwowej konstrukcji ochronĊ
przed przenikaniem chemikaliów i promieni UV, zapobiega takĪe przyleganiu brudu oraz jest áatwa w utrzymaniu czystoĞci.
Te wszystkie wáaĞciwoĞci sprawiają, Īe Lenzing Jacketing jest idealnym
produktem tam gdzie liczy siĊ nowoczesny wygląd. DziĊki tym faktom
architekci mogą nadaü nowe znaczenie rurom i przewodom dziĊki
zastosowaniu nowoczesnego i dobrze wyglądającego systemu
páaszczy – Lenzing Jacketing.

ElastycznoĞü i powrót do pierwotnego ksztaátu
pozwala na utrzymanie otuliny w dobrej formie

100% NIE PRZEPUSZCZALNOĞCI PARY I WODY
Lenzing Jacketing w 100% nie przepuszcza wody. Gdy jest wáaĞciwie
instalowany przez profesjonalistów, daje tym samym gwarancjĊ na zerową przepuszczalnoĞü wody i pary dziĊki aluminiowej powáoce.
NiezaleĪne testy laboratoryjne nieustannie sprawdzają jakoĞü naszych
produktów, aby zapewniü najwyĪsze standardy i miĊdzynarodowe
normy.
(szczegóáowe rezultaty testów są dostĊpne na Īądanie).

BRAK UTRATY CIEPáA

NajwaĪniejszymi kryteriami dla dobrych
systemów páaszczy są nieprzepuszczalnoĞü wody i pary. Efektywne powstrzymanie przenikalnoĞci wody do
izolacji gwarantują wszystkie wáaĞciwoĞci páaszcza. Sucha izolacja jest
takĪe waĪnym czynnikiem dla staáego podtrzymywania energii i jej
wáaĞciwego wykorzystania.

BRAK KOROZJI

Kluczem do efektywnej walki z korozją jest zapobieganie skraplaniu wody lub przeciekaniu wody do
izolacji (np. weána kamienna, wáókno szklane czy Calsil). Nasz system
páaszczy - Lenzing Jacketnig zapobiega korozji rur, przewodów lub oddzielnych kontenerów i przedáuĪa ĪywotnoĞü caáego systemu izolacyjnego.
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“DZIOBY PTAKÓW”
Ptaki dokonują zniszczeĔ izolacji rur. Wszelkiego rodzaju rury i przewody
zainstalowane na zewnątrz są atrakcyjnym miejscem spoczynku dla ptaków, co áączy siĊ ze skubaniem instalacji dziobami oraz rysowanie ich
pazurami.
Nawet najmniejsze zniszczenie wyrządzone przez ptaki moĪe byü
przyczyną przeciekania wody powodując zmniejszenie efektywnoĞci i
wystĊpowanie korozji.
Gáównym „zagroĪeniem” w Ğrodowisku miejskim są goáĊbie, natomiast
na wybrzeĪach, w portach, na statkach „szkodnikami” są mewy. Ptaki
drapieĪne są w stanie nawet znacznie uszkodziü systemy otulinowe,
które nie są wystarczająco wytrzymaáe.
Lenzing Jacketing system ma specjalną BEZPIECZEĔSTWO
wierzchnią warstwĊ, która daje wielowarstwowej
konstrukcji wysoką odpornoĞü na zniszczenia a to zapewnia ochronĊ
przed mocnymi pazurami i ostrymi dziobami tych ptaków i zabezpiecza
páaszcz przed uszkodzeniami.

ODPORNOĞü NA CHEMIKALIA
Powierzchnia Lenzing Jacketing charakteryzuje siĊ wysoką odpornoĞcią
na chemikalia. Zapoznaj siĊ z poniĪej przedstawionymi tabelami lub
zapytaj nas, o wiĊcej szczegóáów.
Acetaldehyde

odporne

Formic Acid 50%

odporne

Formaldehyde

odporne

Acetic Acid (any concentr.)

odporne

Benzyl alcohol

warunkowo
odporne

Hydrofluoric Acid (10-35%)

odporne

Phosphoric Acid (30-85%)

odporne

Ethanol

odporne

Nitric Acid (10%)

odporne

Ethylene glycol

odporne

Nitric Acid (65-100%)

nie odporne

Chloroform

warunkowo
odporne

Hydrochloric Acid (10%)

odporne

Ethyl acetate

odporne

Hydrochloric Acid (30%)

warunkowo
odporne

Gasoline (petrol)

odporne

Sulfur dioxide gas, dry

odporne

Petroleum

odporne

Sulfuric acid, 20%

Toluene

odporne

warunkowo
odporne

Alkali carbonates

odporne

Sulfuric acid, >80%

nie odporne

Cyanides

odporne

Acetone

odporne

Fluorides

odporne

Ether

odporne

Ammonia hydroxide

nie odporne

Nitrobenzene

nie odporne

W przemyĞle instalacja systemu jacketing jest
odporna na wpáyw róĪnych chemikaliów
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ZASTOSOWANIE LENZING JACKETING
Nowy system Lenzing Jacketing oferuje peáne bezpieczeĔstwo dla
wszystkich instalacji w przemyĞle petrochemicznym, chemicznym, w
ciepáowniach, fabrykach cementu, w przemyĞle stoczniowym, OEM i w
budownictwie - instalacje wewnĊtrzne i zewnĊtrzne.

DLACZEGO ZASTOSOWANIE WáAĞCIWEGO
PáASZCZA JEST TAK WAĪNE
x Rury z gorącymi cieczami- izolacja musi byü zabezpieczona przed

fizycznymi uszkodzeniami i utrzymana w suchoĞci, aby zapobiec
zmniejszeniu efektywnoĞci izolacji i utracie energii
x Rury z cháodnymi cieczami- zabezpieczenie przed zgĊstnieniem w

rurach, które powoduje korozje i utratĊ energii
x Rury

z zimnymi cieczami- izolacja musi byü zabezpieczona.
ZgĊszczona woda moĪe ciągle zamarzaü w rurach powodując
powaĪną utratĊ energii. Ponadto lód moĪe uszkodziü rury i na skutek
wzrostu ciĊĪaru moĪe spowodowaü przecieki.

x Klimatyzacja- wáaĞciwy páaszcz redukuje utratĊ energii i wczesną

korozje. DziĊki wáaĞciwemu páaszczowi moĪna takĪe zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.
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ODPORNOĞü NA PROMIENIE UV
TrwaáoĞü jakiegokolwiek plastikowego materiaáu zastosowanego na zewnątrz
gáównie zaleĪy od odpornoĞci konstrukcji na promienie ultra-fioletowe. Bez efektywnej ochrony przed promieniami UV, wáaĞciwoĞci fizyczne wiĊkszoĞci plastikowych materiaáów zmieniają siĊ szybko podczas dziaáania promieni UV. Kolor
traci intensywnoĞü, przewidziana wytrzymaáoĞü produktu moĪe traciü na wartoĞci
a co za tym idzie produkt traci swoje poĪądane wáaĞciwoĞci.
Lenzing Jacketing jest produktem szczególnie zabezpieczonym przed
promieniami UV.
Lenzing Plastics wspóápracuje tylko z najbardziej doĞwiadczonymi dostawcami
stabilizatorów promieni UV. I dziĊki temu Lenzing Jacketing system moĪe byü
stosowany przez wiele lat nawet w miejscach i regionach gdzie sáoĔce Ğwieci
przez wiĊkszoĞü roku i jest bardzo intensywne, takich jak Australia, Bliski
Wschód i regionach tropikalnych. Nasáonecznienie ziemi tj. promienie sáoneczne
docierają do powierzchni ziemi, zaleĪy nie tylko od szerokoĞci geograficznej ale
takĪe od przeciĊtnego zachmurzenia i wilgotnoĞci. ProszĊ spojrzeü na poniĪszą
mapĊ (kolorowa mapa) aby zobaczyü róĪne poziomy przeciĊtnego nasáonecznienia powierzchni ziemi na naszej planecie. Pomiar dokonany jest w 100 jedn.
kLangley/rok.
Testy i kontrola jakoĞci.
Przenikanie promieni UV w Lenzing Jacketing jest testowane na bieĪąco za pomocą sprzĊtu, który kontroluje pogodĊ. Próbki produktu są wystawiane na dziaáanie sztucznych promieni sáonecznych przynajmniej przez 9000 godzin, co
równa siĊ okresowi 8 lat zastosowania produktu na zewnątrz w obszarze
100kLangley/rok.

Lenzing Jacketing
próbka 1+2

test przerwany

sample 1+2,
without UV–protection

Test: zmiana jasnoĞci pod wpáywem promieniowania UV
Niechroniona folia na UV ulega uszkodzeniu po 2000 godzin promieniowania

test przerwany

sample 1+2,
without UV–protection

Lenzing Jacketing
próbka 1+2
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Test: zmiana koloru pod wpáywem promieniowania UV
Niechroniona folia na UV po 2000 godzin promieniowania traci wáaĞciwoĞci

Mapa Nasáonecznienia Ziemi

BADANIA I ROZWÓJ
Lenzing Plastisc prowadzi wáasny oddziaá badawczo-rozwojowy. To
wszystko umoĪliwia naszym ekspertom dokonywanie staáych kontroli
jakoĞci produktu i rozwoju jednoczeĞnie. JesteĞmy w stanie produkowaü
próbki niezaleĪnie od naszej linii produkcyjnej.
Nasze dobrze wyposaĪone laboratoria mogą wykonywaü najwaĪniejsze
testy i procedury „na miejscu” w celu oszczĊdnoĞci finansowych i
czasowych. Indywidualne zamówienia klientów na specjalne produkty i
nowe zastosowania mogą byü dopracowane i przetestowane zanim wejdą do produkcji.

PRODUKCJA LENZING JACKETING
Lenzing Plastics ma duĪe doĞwiadczenie w wytáaczaniu metalu i w laminatach thermoplastikowych foli i wielowarstwowych produktów. RóĪne
mieszanki polimerów oraz wysokiej jakoĞci dodatki umoĪliwiają nam
dostosowanie wáaĞciwoĞci fizycznych naszego produktu- Lenzing Jacketing tak aby zapewniü najwyĪszą jakoĞü produkcji.
Nasi dobrze wyszkoleni pracownicy i najlepszej jakoĞci maszyny laminacyjne gwarantują najwyĪszą jakoĞü w produkcji i wzornictwie wielowarstwowych wyrobów.
Wieloletnie doĞwiadczenie w wytáaczaniu
thermo-plastików zapewnia wysoką jakoĞü

Produkcja wielowarstwej otuliny jacketing w Lenzing Plastics
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ELEMENTY SYSTEMU LENZING JACKETING
Lenzing Jacketing wielowarstwowa konstrukcja
jest takĪe produkowana w elementach o róĪnym
ksztaácie (kolanka, trójniki, itd.).
DziĊki temu jesteĞmy w stanie zaopatrzyü w kompletny system wszystkie elementy do izolacji rur.

WYGLąD IZOLACJI LENZING
Wielowarstwowa konstrukcja Lenzing Jacketing
moĪe byü takĪe zalaminowana róĪnymi
materiaáami izolacyjnymi np. pianka, weána kamienna, weána szklana, itp.
Tak wiec róĪne obudowy rur, które umoĪliwiają
szybką instalacje na budowie są dostĊpne.

Lenzing Plastics,
to najlepszy adres,
pod którym sĆ
izolacje jacketing
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… the first address in insulation jacketing
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