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REWOLUCJA
W
OCHRONIE
IZOLACJI

Firma Lenzing Plastiks opracowała i opatentowała idealne rozwiązanie - płaszcza nowej generacji JACKETING dla
ochrony izolacji np.: rur, kanałów wentylacyjnych, bojlerów, pojemników itp.
JACKETING - produkt optymalnie łączący fizyczno-mechaniczne właściwości w 100% nie przepuszcza wody jest
barierą dla pary wodnej, odporny na promieniowanie UV, wytrzymały na trudne warunki klimatyczne.
Produkt bardzo łatwy w instalacji o ciekawym, interesującym design.
Nowatorski system JACKETING jest pierwszym produktem tego rodzaju na runku, który może byd stosowany do
wew. w szczególności na zew. Bezproblemowa instalacja JACKETING w chłodnym i wilgotnym klimacie jak
również w gorącym i suchym klimacie z intensywnym działaniem światła słonecznego.
Lenzing Jacketing zastępuje kosztowny i skomplikowany montaż płaszcza tradycyjnymi metodami blacharskim.
Zastępuje płaszcze z aluminium, blach ocynkowanych i stali nierdzewnej.
Ze względu na swoje znakomite właściwości może byd stosowany w szczególności na zew .
Płaszcz JACKETING - już rewolucjonizuje przemysł izolacji na całym świecie.
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50 % SZYBCIEJ oraz taniej
Lenzing Jacketing w porównaniu do tradycyjnych płaszczy
ochronnych z blachy instalowany jest w 50% szybciej.
Oznacza to dla Firm instalacyjnych, klientów oraz
inwestorów znaczne oszczędności kosztów.

Lenzing Jacketing -wielowarstwowy produkt z tworzyw sztucznych i metali posiada wiele zalet:
*50 % - zredukowanie czasu instalacji prowadzi do dużego obniżenia kosztu instalacyjnego i inwestycyjnego.
*Lenzing Jacketing jest bardzo łatwy do zainstalowania wymaga tylko kilku prostych narzędzi.
*Niewielka waga jednej rolki płaszcza ułatwia jego transport i instalację bezpośrednio na placu budowy.
*Lenzing Jacketing jest odporny na wodę morską, zezwala na bezpośredni kontakt z produktami spożywczymi,
jest bardzo odporny na wiele substancji chemicznych.
*Produkt odporny na mechaniczne odkształcenia i uszkodzenia. Lenzing Jacketing jest kompletnym systemem
służącym zabezpieczeniu izolacji wliczając w to elementy instalacji jak : kolanka, trójniki, taśmy samoprzylepne
oraz proste narzędzia wykonawcze.
*Dzięki piętnastoletniej odporności na UV i wytrzymałości mechanicznej Lenzing Jacketing można stosowad
w dowolnych warunkach klimatycznych.
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Elastycznośd produktu Lenzing Jacketing zopobiega odksztasłceniom mechanicznym
pozwalając na utrzymanie pierwotnego kształtu

Lenzing Jacketing jest produktem wielowarstwowym, składa się z kilku warstw laminatów z tworzyw sztucznych
z warstwą aluminium w środku.
Ta warstwa aluminium działa jako paraizolacja - bariera dla pary wodnej.
Warstwy z tworzyw sztucznych nadają produktowi dodatkowe cechy.
Duża wytrzymałośd mechaniczna Jacketing gwarantuje doskonałą ochronę izolacji w porównaniu z tradycyjnymi płaszczami.
Konstrukcja wielowarstwowa ma dużą sztywnośd, bardzo dużą sprężystośd, zapobiega to wgnieceniom i marszczeniom.
Opatentowane warstwy a pomiędzy nimi unikalna warstwa odporna na promieniowanie UV i wytrzymała na bardzo
trudne warunki atmosferyczne. Produkt zapobiega przenikanie brudu i umożliwia bardzo łatwe jego czyszczenie.
Te właściwości sprawiają, że Lenzing Jacketing jest idealnym dla zastosowao, również tam gdzie wygląd i design są ważne.

100 % WODOSZCZELNOŚCI I PAROIZOLACJI
Lenzing Jacketing jest w 100% wodoszczelny i stanowi zaporę dla pary wodnej.
Prawidłowo zainstalowany przez montażystów Jacketing, wyposażony dodatkowo
w warstwę aluminium gwarantuje całkowitą nieprzepuszczalności wody i pary wodnej.
W niezależnych laboratoriach nieprzerwanie badamy jakośd produktu w celu zapewnienia
i utrzymania jego najwyższej jakości zgodnie z międzynarodowymi standardami.
Wodoszczelności i bariera dla pary wodnej są najważniejszymi kryteriami wysokiej jakości nowoczesnego
systemu płaszcza ochronnego Lenzing Jacketing. Niemozliwośd przenikania wody, kondensatu i pary wodnej
do izolacji gwarantuje utrzymanie optymalnych właściwości izolacyji, to zapobiega korozji rur, przewodów
wentylacyjnych i urządzeo technicznych. Sucha izolacja jest najważniejszym czynnikiem dla zrównoważonego
zarządzania energią. Dla tych wyżej wymienionych powodów został wynaleziony Lenzing Jacketing.

ODPORNOŚĆ CHEMICZNA
Powierzchnia Lenzing Jacketing posiada wysoką odpornośd na środki chemiczne.
Zobacz w tabeli lub poproś nas o bardziej szczegółowe dane:

Trwałośd wszelkich tworzyw sztucznych zwłaszcza w zastosowaniach zewnętrznych zależy głównie od odporności produktu
na promieniowanie ultrafioletowe.
Bez skutecznej ochrony UV własności fizyczne wszelkich tworzyw sztucznych ulegają zmianie, a podczas
ekspozycji na światło słoneczne produkt traci pożądane właściwości np.: kolor.
Produkt Lenzing Jacketing jest bardzo szczegułowo badany w kierunku ochrony na UV.
Współpracujemy z renomowanymi instytutami, które na całym świecie prowadzą badania w zakresie stabilizacji-UV tworzyw sztucznych.
System Lenzing Jacketing jest instalowany od wielu lat, nawet w regionach o extremalnym silnym nasłonecznieniu, takich jak Australia,
Bliski Wschód lub w obszarach tropikalnych, oraz obszarach wiecznych mrozów w Rosji.
Intensywnośd promieniowania UV, które dociera do ziemi, zależy od szerokości geograficznej, średniego zachmurzenia i wilgotności powietrza.
Spójrz na mapę (sąsiednia strona), aby sprawdzid poziom średniego promieniowania na danym obszarze.
Próbki Lenzing Jacketing testujemy na obszarach bardzo intensywnego działania promieniowania słonecznego i dużej wilgotności powietrza.
Test trwa co majmniej 15.000 godzin. Odpowiada to 15 latom odporności produktu na UV na obszarach o nasłonecznieniu 100 kLangley/rok.

Badania wytrzymałościowe na UV – pod lampą fluororescencyjną z napylaną wodą.

Standard plastic cover sheet
Lenzing Jacketing (high performance cover sheet)

Weathering time [ hours ]
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ZASTOSOWANIE Jacketing:
*Do wewnątrz
*Na zewnątrz

*Na gorące izolacje
*Na zimne izolacje

TYPOWE ZASTOSOWANIA:
*Przemysł Budowlany
*HVAC
*Przemysł Spożywczy

*Ciepłownictwo i Klimatyzacja
*Elektrownie
*OEM

* Przemysł Chemiczny i Petrochemiczny
*Budownictwo Okrętowe/Morskie
*Przemysł Farmaceutyczny

PROBLEM Z TRADYCYJNYMI OSŁONAMI IZOLACJI

*Częste uszkodzenia mechaniczne
* Częsty – brak doszczelnienia
* Przenikanie wilgoci i brudu
* Kosztowne naprawy i eksploatacja

* Korozja
* Straty Energii
*Gromadzenie wody opadowej
* Woda kondensacyjna

W gruncie rzeczy nowy Lenzing Jacketing system jest bardzo prosty i łatwy do instalowania.
Izolujący pracownicy – instalatorzy potrzebują tylko kilku podstawowych narzędzi na placu budowy.
Wszystkie niezbędne prace wykonują bezpośrednio na miejscu - placu budowy.

Bardzo przydatnym narzędziem jest "stół do cięcia".
Instalator w bardzo prosty sposób odmierza
i ucina na żądaną długośd płaszcz ochronny.

Płaszcz Lenzing Jacketing montujemy na
rurach, kanałach, zbiornikach itp.
Mocujemy przy pomocy zszywacza lub nitów plastikowych.

Wszystkie zakładki oraz przyłącza muszą byd zabezpieczone za pomocą taśm klejących, które są
wykonane z takiego samego materiału jak płaszcz Lenzing Jacketing.
Prawidłowo zainstalowane taśmy samoprzylepne gwarantują doskonałą barierę dla wody i pary,
dostarczają 100% szczelności.
(Aby uzyskad szczegółowe opisy instalacji zapoznaj się z Lenzing Jacketing- Podręcznik użytkownika.)

Systemowe akcesoria do rur, takie jak kolanka, trójniki, itp. umożliwiają łatwą instalację .

Lenzing Plastics dysponuje własnym wydziałem badao i rozwoju, współpracuje też z kilkoma zakładami pilotażowymi.
To umożliwia naszym chemikom i technologom na realizację stałych kontroli jakości i rozwoju produktu równolegle
w tym samym czasie. Możemy przeprowadzad testy niezależnie od naszych linii produkcyjnych. Nasze nowocześnie
wyposażone laboratorium może przeprowadzid najważniejsze procedury testowe na pilotażowych urządzeniach
zanim rozpoczniemy seryjną produkcję oszczędzając tym samym czas i koszty. Właściwości produktu i nowych
aplikacji mogą byd poprawione i sprawdzone przed uruchomieniem produkcji.

