W∏ ó k n o S u p e r w o o l 6 0 7TM HT
Informacja o produkcie
DOSTEPNE GATUNKI
Code 73
D∏ugie nawil˝ane w∏ókno do elastycznego uszczelniania i
wype∏niania pustych obszarów w konstrukcjach
ogniotrwa∏ych
Code 70
Nieprzetworzone, d∏ugie, nie nawil˝one w∏ókno
KORZYÂCI
• W∏ókno Superwool 607TM HT jest odporne na nag∏e
zmiany temperatury
• Nie przepuszcza promieniowania podczerwonego co
pozwala na utrzymanie niskiej przewodnoÊci cieplnej
w wysokich temperaturach
OPIS
W∏ókno: Superwool 607TM HT sk∏ada si´ z masy
przypadkowo
u∏o˝onych,
standardowo
d∏ugich,
puszystych w∏ókien ogniotrwa∏ych.
W∏ókno Superwool 607TM HT ma doskona∏à stabilnoÊç
termicznà i zachowuje swojà oryginalna struktur´
delikatnych w∏ókien do wysokoÊci maksymalnej
temperatury zastosowania.
W∏ókno Superwool 607TM HT nie zawiera spoiw, zawiera
jedynie niewielkà iloÊç Êrodka nawil˝ajàcego, który jednak
nie powoduje emisji dymu czy zapachu podczas
pierwszego wygrzewania.

• w∏ókno akumuluje bardzo niewielkà iloÊç ciep∏a
podczas nagrzewania
• W∏ókna charakteryzujà si´ wysokà czystoÊcià oraz
nie ulegajà korozji
• W∏ókno jest spr´˝yste oraz wytrzyma∏e na
uszkodzenia mechaniczne
• Nie wchodzi w reakcje z ceg∏ami glinowymi w
typowym zakresie temperatury zastosowania
• Wy∏àczone z klasyfikacji rakotwórczoÊci zgodnie z
notà Q dyrektywy 97/69 EC

TYP
Wysokotemperaturowe w∏ókno izolacyjne luzem.
TEMPERATURA KLASYFIKACYJNA
1300°C (ENV 1094-3)
Maksymalna temperatura stosowania ciàg∏ego zale˝y od
zastosowania. W przypadku wàtpliwoÊci prosz´ zwróciç
si´ do lokalnego dystrybutora Thermal Ceramics.

*SuperwoolTM jest opatentowanà technologià produkcji, wed∏ug której wytwarza si´ wysokotemperaturowe w∏ókno izolacyjne,
które zosta∏o wdro˝one ze wzgl´du na jego nisko biotrwa∏oÊç (informacje na ˝yczenie).
Produkt ten jest chroniony przez jeden lub kilka w wyszczególnionych patentów lub ich zagranicznych odpowiedników:
US 5332699, US 5714421, US 5811360, US 5821183, US 5928975, US 5955389, US 5994247, US 6180546, EP 0257092,
EP 0621858, EP 0679145, EP 0710628, GB 2383793, WO 03/059835.
Lista zagranicznych patentów jest dost´pna na ˝yczenie w Morgan Crucible Company plc. THERMAL CERAMICS, SUPERWOOL
oraz 607 sà znakami handlowymi Morgan Crucible Company plc.
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G¸ÓWNE W¸AÂCIWOÂCI
Temperatura klasyfikacyjna

°C

1300
Typowa temperatura zastosowania

W∏asnoÊci mierzone w warunkach otoczenia
(23°C wilgotnoÊç wzgl´dna 50%)
• Kolor
• Ci´˝ar w∏aÊciwy

bia∏y
g/cm3

2.50

W∏ókno
SW607 HT
W∏ókno
RCF1260

Zastosowanie w wysokich temperaturach
• Ciep∏o w∏aÊciwe przy 1090°C

W∏ókno
SW607

kJ/kg.K

1.22
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Standardowa temperatura ciàg∏ego zastosowania,
niski skurcz

Sk∏ad chemiczny
%
%
%

SiO2
CaO + MgO
Inne

70-80
18-25
<3

Strefa krótkotrwa∏ego u˝ytkowania, wzrastajàcy skurcz
Temperatura klasyfikacyjna
Zakres powy˝ej temperatury stosowania

Dost´pnoÊç i rodzaje opakowaƒ
W∏ókno SuperwoolTM 607TM HT jest dost´pne w kartonach
zawierajàcych 20 kg, (wymiary kartonu 640 mm x 595 mm x 550 mm),
oraz na paletach 16 kartonów na ka˝dej (wymiary palety: 1210 mm x 1310 mm x 2340 mm).
Code 70 jest dost´pny w belach po 60-80 kg.

Kontakt lokalny:
Dystrybucja przez:
Thermal Ceramics Polska Sp. z.o.o.
ul. Towarowa 9
44-100 Gliwice
Poland
Tel: +48 (32) 3053113 / 3053114
Fax: +48 (32) 3053115
WartoÊci podane powy˝ej sà typowymi przeci´tnymi wartoÊciami uzyskanymi zgodnie z obowiàzujàcymi metodami testów i podlegajà normalnym zmianom podczas procesu
produkcji. Dostarczane sà jako pomoc techniczna i mogà ulec zmianie bez powiadomienia o tym. Dlatego te˝ dane niniejszym zawarte nie powinny byç wykorzystywane do
celów specyfikacji. Lokalne biuro Thermal Ceramics udzieli w tym zakresie w∏aÊciwych informacji.
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