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ОПИСАНИЕ
Fiberfrax Durablanket серията са леки, огнеупорни керамични влакна,
решаващи ефективно различни проблеми, свърани с изолация при
високи температури. Fiberfrax Durablanket предлагат отлична
химическа устойчивост, гъвкавост и издръжливост. Изработени от
напълно неорганични материали, което позволява да запазят своите
параметри и термични свойства в повечето работни среди, без
генериране на дим. Предлага се в широка гама дебелини и
плътности, което ги прави универсални за множество приложения.

ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ
Fiberfrax Durablanket притежават следните изключителни
характеристики:


Висока термична стабилност



Ниска топлопроводимост и съхранение на топлина



Висока якост на опън и еластичност



Устойчивост на термичен шок и химическа атака



Добро звуко поглъщане

ТИПИЧНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

Start saving energy now.
Свържете се с нашият дистрибутор.
"Тивекс" ООД
T:+359 (0)56 880 883

www.tivex-bg.com



Пещи с висока работна температура



Котелни изолации



Високотемпературни уплътнения и гарнитури



Изолации за тръби

Any new and/or special use of these products, whether or not in an application listed in our literature, must be
submitted to our technical department for their prior written approval.

Fiberfrax® Durablanket®
FIBERFRAX DURABLANKET
Fiberfrax Durablanket е произведен от
специални, подсилени керамични влакна
с работна температура до 1250°C.
Разполага с хомогенна структура, даваща
възможност за изолиране и при ниска
дебелина с приложение при матрици.
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Параметри на продута

Наличности
Дебелина (mm)

Durablanket
Химичен анализ (wt.%)

64

96

128

Дължина (m)

SiO2

50.0 - 54.0

6





21.96

Al2O3

46.0 - 50.0

10





18.30

Alkalis

<0.25

13







14.64

Fe2O3 + TiO2

<0.2

19







10.00

25







7.32

Физични свойства

Индивидуални технически листи са
достъпни за отделните продукти от
гамата Durablanket.

Плътност (kg/m³)

Цвят

Бял

Работна Температура (°C) *

1250

Точка на топене (°C)

1800

Средна дебелина на влакно (микрони)

2.1

Specific Heat at 1000°C (J/kgK)

1009

Стандартната ширина е 610мм. Други дебелини / размери са възможни за доставка при
покриване на минимални количества за поръчка. Варианти с покритие от алуминиево
фолио или други покрития са също налични.

Информация за експлоатация

Свиваемост (%) 24 hour soak
1250 °C
Плътност (kg/m³)

2.5
64

96

128

600 °C

0.16

0.15

0.14

800 °C

0.27

0.22

0.20

1000 °C

0.35

0.31

0.28

20

45

60

Топлопроводимост (W/mK)

Информационен лист за безопасност е наличен, описващ условията за
безопасност при употреба на тези продукти, идентифициране на
потенциалните опасности и съвети за предпазване при аварийни
ситуации. Моля за познайте се с тях преди транспорт, съхранение и
използване на продукта.

Mean Temp.

Издръжливост на опън (kPa)

*Classification Temperature is not a definition of the operational limit of these products,
especially when long term physical or dimensional stability is a factor. For certain applications
continuous use temperature limits may be significantly reduced. For assistance or clarification

Supplied by:

please contact your nearest Unifrax Engineering office. Where appropriate Physical Properties
data measured according to EN 1094-1.

Information contained in this publication is for illustrative purposes only and is not intended to create any contractual obligation. Further information and advice on specific details of the products described should be obtained in writing from a Unifrax Corporation company
(Unifrax España, Unifrax France, Unifrax GmbH, Unifrax Italia, Unifrax Limited, Unifrax s.r.o.). Unifrax maintains a continuous programme of product development and reserves the right to change product specifications without prior notice. Therefore, it maintains at all times the responsibility of the customer to ensure that Unifrax materials are suitable for the particular purpose intended. Similarly, insofar as materials not manufactured nor supplied by Unifrax are used in conjunction with or instead of Unifrax materials, the customer should ensure that all technical data
and other information relating to such materials has been obtained from the manufacturer or supplier. Unifrax accepts no liability arising from the use of such materials. All sales made by a Unifrax Corporation company are subject to that company's Terms and Conditions of Sale, copies
of which are available on request.

