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Informacje podane w niniejszym folderze stanowią jedyną i obszerną
wersję opisu wyrobu i jego właściwości technicznych. Treść tego folderu
nie oznacza jednakże udzielenia gwarancji handlowej. Jeżeli produkt
zostanie użyty w sposób nie sprecyzowany w niniejszym folderze, nie
możemy zagwarantować jego trwałości i przydatności w danym
zastosowaniu, chyba, że została ona przez nas wyraźnie potwierdzona
na życzenie klienta. Niniejszy folder zastępuje wszystkie foldery
publikowane wcześniej. Ze względu na nieustanny rozwój naszych
produktów zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian
w folderach bez wcześniejszego poinformowania o tym fakcie.



Systemy ogrzewania, wentylacji i kli-
matyzacji (HVAC) powinny sprawiać,
by budynki były komfortowymi, zdro-
wymi i bezpiecznymi miejscami do
życia i pracy. Aby systemy HVAC do-
starczały użytkownikom maksimum
korzyści, zużywały minimum energii
i nie wymagały częstej konserwacji
należy je odpowiednio zaizolować.

Izolacja dla zdrowia
i bezpieczeństwa
Prawidłowa izolacja systemu HVAC
jest istotna również z punktu widze-
nia zdrowia i bezpieczeństwa miesz-
kańców budynku oraz osób w nim
przebywających. Rurociągi ciepłej
wody powinny być zaizolowane tak,
aby woda, która nimi płynie nie schła-
dzała się poniżej pewnych wartości.
Woda w rurociągach zimnej wody
musi być wystarczająco zimna, by za-
pobiec rozmnażaniu się bakterii.
Ogniochronna izolacja HVAC zwięk-
sza bezpieczeństwo osób korzystają-
cych z danego budynku, a izolacja
akustyczna minimalizuje hałas pocho-
dzący z urządzeń.

Zwiększona niezawodność
i wydajność
Oprócz oczywistych korzyści w zakre-
sie zdrowia i bezpieczeństwa wynika-
jących z odpowiednio zaizolowanego
systemu HVAC, jest wiele innych ko-
rzyści dla właścicieli obiektów i ich
użytkowników. Niezwykle ważną ce-
chą dodatnią prawidłowo zaizolowa-
nego urządzenia jest zmniejszenie
przewodzenia ciepła, a co za tym idzie
znaczne ograniczenie zużycia energii.
Dzięki temu zyskuje się ogromne
oszczędności w kosztach operacyjnych
w okresie użytkowania danego urzą-
dzenia. Poprzez wybór rozwiązania
izolacyjnego, które zachowuje swoje
właściwości przez cały okres użytko-
wania budynku, cały system HVAC
będzie miał dłuższy okres użytkowa-
nia i będzie wymagał mniej prac kon-
serwacyjnych. Ponadto, rury, które
chronione są przez dobrze zaprojek-

towane rozwiązanie izolacyjne są
mniej podatne na kontakt z parą wod-
ną i kondensację, która z czasem może
prowadzić do korozji.

Dbałość o środowisko naturalne
W coraz bardziej świadomym zagro-
żeń dla środowiska naturalnego świe-
cie, nie sposób przecenić korzyści
wynikających ze stosowania środków
mających na celu oszczędność ener-
gii. Odpowiednie rozwiązanie izola-
cyjne prowadzi nie tylko do mniejsze-
go zużycia energii, ale również reduk-
cji emisji gazów cieplarnianych po-
wstających podczas produkcji energii.
Potrzeba ograniczenia zużywanej
przez nas energii to nie tylko moralny
i finansowy obowiązek. Dyrektywa
UE dotycząca jakości energetycznej
budynków jest zapowiedzią nowej ery,
kiedy wszyscy możemy mieć ustawo-
wy obowiązek oszczędzania energii.

Izolacja systemów HVAC
- komfort i wydajność

■■■■■
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Dlaczego wybierać izolacje Paroc dla systemów HVAC?
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Rozwiązanie izolacyjne HVAC, które
spełnia wszystkie kryteria w zakresie
zdrowia, bezpieczeństwa, wydajności
energetycznej oraz długiego okresu
użytkowania z jak najmniejszą liczbą
prac konserwacyjnych to z pewnością
duży atut każdego budynku. Paroc
szczyci się długą historią badań i roz-
woju w dziedzinie izolacji HVAC, któ-
ra zyskała wiele na bliskiej współpracy
z klientami i specjalistami z różnych
obszarów. Uzyskana tą drogą szeroka
gama rozwiązań spełnia wszystkie te
kryteria. Wszystkie izolacje Paroc wy-
konane są z wełny kamiennej, której
właściwości są idealne w zastosowa-
niach dla systemów HVAC.

Doskonały opór cieplny
Ponieważ głównym zadaniem izolacji
cieplnej jest zapobieganie przepływo-
wi ciepła, przewodność cieplna mate-

Po lewej, próbka wełny kamiennej przed
badaniem niepalności, po prawej - po
badaniu.

riału izolacyjnego jest jedną z jego naj-
ważniejszych właściwości. Niska prze-
wodność cieplna wełny kamiennej
Paroc sprawia, że jest ona niezwykle
odporna na przenikanie ciepła. Gama
wyrobów i gęstości produktów
PAROC HVAC jest niezwykle bogata
i pozwala na dużą elastyczność w pro-
jektowaniu optymalnego rozwiązania.

Odporność ogniowa klasą dla
samej siebie
Produkowane z kamienia izolacje
z wełny kamiennej PAROC to całko-
wicie niepalny produkt. Wełna
kamienna jest doskonałym materia-
łem do izolacji przeciwogniowej, z wy-
soką temperaturą mięknienia włókien
przekraczającą 1000°C. W porówna-
niu z innymi produktami sklasyfiko-
wanymi jako niepalne, takimi jak weł-
na szklana z temperaturą mięknienia

o ponad 400 stopni niższą, wełna
kamienna jest naprawdę klasą dla
samej siebie.

Szeroki zakres
temperatury użytkowej
Rozwiązania izolacyjne Paroc dla sys-
temów HVAC zaprojektowane zosta-
ły tak, by zapewniać optymalną izola-
cję cieplną w szerokim zakresie tem-
peratur. Przy temperaturze przekra-
czającej 200°C - 250°C dochodzi do
częściowej utraty lepiszcza. Nie wpły-
wa to na skuteczność produktów izo-
lacyjnych. W odróżnieniu od izolacji
wykonanych z innych materiałów, pro-
dukty PAROC zachowują swój
kształt, wytrzymałość na ściskanie
oraz opór cieplny przez cały okres
użytkowania urządzenia.

Niska przepuszczalność pary
wodnej, wysoka hydrofobowość
Najważniejszą metodą ochrony zaizo-
lowanych powierzchni metalowych
przez wilgocią jest zastosowanie nie-
przepuszczalnego płaszcza izolacji,
aby zapobiec kondensacji wilgoci na
powierzchni metalu. Jeżeli nie zapo-
biegnie się kondensacji, na izolowa-
nej powierzchni może zacząć wykra-
plać się woda, a co za tym idzie może
dojść do korozji rur i kanałów. Szero-
ka gama płaszczy dostępnych z pro-
duktami PAROC oznacza, że przeni-
kanie pary wodnej można ograniczyć

Wykres 1.
Przewodność cieplna w wełnie kamiennej
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Wełna kamienna PAROC jest niekapilarna
i nie pochłania wody

do absolutnego minimum. Oprócz
płaszczy, które ograniczają przenika-
nie pary, same produkty PAROC
wykonane są z bardzo hydrofobowe-
go, niehigroskopijnego materiału. Izo-
lacja z wełny kamiennej nie pochłania
wody; nawet jeżeli materiał zostanie
zanurzony w wodzie na dwie godziny,
tak, jak w badaniu według brytyjskiej
normy BS 2972, ilość wchłoniętej
wody utrzymuje się na poziomie
poniżej 1%.
   Produkty PAROC nie wchłaniają
ani nie utrzymują wilgoci; mogą ją je-
dynie transportować na zimną stronę
izolacji. W ten sposób we wszystkich
prawidłowo zbudowanych konstruk-
cjach zapewnione jest natychmiasto-
we parowanie. Budynek zaizolowany
produktami PAROC pozostaje suchy,
dzięki czemu osiąga się zdrowy
klimat wewnątrz pomieszczeń oraz
długi okres użytkowania budynku.

Izolacja akustyczna
Urządzenia klimatyzacyjne i wentyla-
cyjne mogą generować dużo hałasu,
który może mieć negatywny wpływ na
otoczenie, w którym przebywają
mieszkańcy budynku i pracownicy.

Wykres 2.
Zachowanie wybranych materiałów budowlanych w przypadku pożaru celulozo-
wego. Pożar celulozowy symuluje wzrost temperatury ognia w przestrzeni normal-
nego pomieszczenia i opisywany jest standardową krzywą spalania ISO 834.

Wełna kamienna
PAROC nadal
chroni konstrukcje
przed ogniem*

* Ośrodek Badań
   Technicznych
   Finlandii,
   badanie
   niepalności
   PAL2103a/92

Ze względu na porowatą strukturę
włókien oraz optymalną gęstość, pro-
dukty PAROC zapewniają dobrą izo-
lację akustyczną, która tworzy przy-
jemniejsze środowisko wewnątrz
pomieszczeń.

Wysoka jakość rozwiązań,
bez potrzeby konserwacji
Wiodąca w branży stałość wymiarów,
certyfikaty wielu renomowanych insty-
tutów badawczych oraz historia roz-
woju, produkcji oraz dostarczania naj-
lepszych dostępnych rozwiązań za-
pewniła firmie Paroc pozycję jednego
z wiodących w Europie ekspertów od
izolacji technicznych.
   Produkty PAROC zachowują swoje
właściwości przez cały okres użytkowa-

nia izolowanego urządzenia, pomaga-
jąc w zmniejszeniu liczby prac konser-
wacyjnych oraz przedłużeniu okresu
użytkowania. Rozwiązania izolacyjne
Paroc zostały zaprojektowane tak, by
proces ich instalacji był możliwie jak
najkrótszy i najprostszy. Oprócz tego,
że instalacja jest bezpieczniejsza i bar-
dziej ekonomiczna, prowadzi ona do
występowania mniejszej liczby błędów
instalacyjnych, co z kolei zwiększa nie-
zawodność izolacji.
   Dzięki rozwiązaniom izolacyjnym
Paroc dla systemów HVAC zyskuje się
coś więcej niż tylko izolację cieplną -
zyskuje się standardowo izolację
ogniochronną i akustyczną, dzięki cze-
mu zwiększa się komfort, bezpieczeń-
stwo i spokój.



Konieczność ekonomiczna
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Projektując system HVAC należy roz-
ważyć również rozwiązanie izolacyjne,
w które zostanie wyposażony. Wybór
dobrego materiału izolacyjnego, któ-
ry chroni przed ogniem i kondensacją
oraz który zapewnia wysoki opór
cieplny i izolację akustyczną może być
stosunkowo prosty. Jednak w jaki spo-
sób zagwarantować sobie, że wybra-
ne rozwiązanie dostarcza możliwie
najlepszej wartości danej inwestycji?

Minimalizacja kosztów
Wybierając rozwiązanie izolacyjne,
które generuje najmniejsze koszty na-
leży rozważyć łączny koszt instalacji.
Składają się na nią koszty materiałów
i instalacji oraz koszty eksploatacyjne
(które zależą, na przykład, od cen
energii, zakresu użytkowania i konser-
wacji). Wykres 3 przedstawia optymal-
ną grubość izolacji w miejscu, w któ-
rym łączny koszt jest najniższy.

Wybór
odpowiedniego rozwiązania
Mając na uwadze nieograniczony
okres użytkowania oraz fakt, że
w przypadku rozwiązań z wełny ka-
miennej PAROC zbędne są jakiekol-
wiek prace konserwacyjne, ewentual-
na większa grubość izolacji może mieć
korzystny wpływ na łączny koszt in-
stalacji. Jednak aby dane rozwiązanie
izolacyjne osiągnęło swoją najlepszą
wydajność kosztową, należy starannie
rozważyć wybór izolacji i płaszcza tak
by ich właściwości zgodne były wyma-
ganiami instalacji.
   Do izolacji rurociągów dostępnych
jest kilka produktów, ale ich właści-
wości cieplne mogą się istotnie róż-
nić, nawet w ramach tej samej grupy
produktów.

Wykres 3.
Optymalna grubość izolacji

Przekonaj się sam!
Paroc w możliwie maksymalnym
stopniu uprościł proces doboru pro-
duktów. Przy pomocy programu
ParocDim można obliczyć oraz
sprawdzić najbardziej ekonomiczną
grubość izolacji dostosowaną do in-
dywidualnych wymogów. Program
ten można pobrać z naszej strony
internetowej www.paroc.pl.
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Łączny koszt budynku w okresie jego
użytkowania

Wydajność energetyczna
budynków
Jednym z największych zagrożeń dla
globalnego środowiska naturalnego
jest zmiana klimatu powodowana
przez emisję gazów cieplarnianych.
Najważniejszą przyczyną tego zagro-
żenia jest stosowanie paliw kopal-
nych. Budynki zużywają prawie 40%
energii produkowanej w Europie. To
ponad dwukrotnie większa ilość ener-
gii niż tej zużywanej w transporcie,
co w konsekwencji stanowi istotną
część emisji CO2.
   Sektor budowlany staje przed du-
żym wyzwaniem spowolnienia rozwo-
ju tego zjawiska, jako że spory pro-
cent energii zużywanej w budynkach
można zaoszczędzić dzięki stosunko-
wo małym inwestycjom w rozwiąza-
nia energooszczędne. Wentylacja
i klimatyzacja, z ewentualnymi sys-
temami chłodzenia, zużywają ponad
30% energii grzewczej w nowych bu-

dynkach mieszkalnych. Posiadanie
efektywnego pod względem cieplnym
systemu HVAC może ograniczyć zu-
życie dużej części tej energii i istot-
nie obniżyć koszty, bez względu na
to, jaki system grzewczy i system do-
stawy energii został zastosowany
w domu. Badanie przeprowadzone
przez Ośrodek Badań Technicznych
w Finlandii (VTT 1589, Zużycie
energii i zyskowność rozwiązań ener-
gooszczędnych w budynku o niskim
zużyciu energii, Espoo 1994), wyka-
zuje, że przy zastosowaniu normal-
nej technologii budowlanej można
z łatwością uzyskać 50% oszczędno-
ści w zużyciu energii grzewczej, w po-
równaniu z przeciętnym zużyciem
energii. Okres zwrotu takiej inwesty-
cji to 5-6 lat.
   Średni koszt izolacji to zazwyczaj
5%-10% kosztów budowy systemu
HVAC. Inwestycja w izolację daje
istotne oszczędności w kosztach

ogrzewania w okresie użytkowania
budynku.
   Unia Europejska ratyfikowała dy-
rektywę w sprawie efektywności ener-
getycznej budynków, która wymaga
od wszystkich krajów UE ustanowie-
nia przepisów prawnych, aby certyfi-
kować budynki zgodnie z ich efek-
tywnością energetyczną.



Szeroka gama zastosowań
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Jak pokazuje to rysunek, systemy
HVAC w nowoczesnych budynkach
pełnią kilka funkcji. Od rurociągów
ciepłej i zimnej wody po przewody
oddymiające i klimatyzacyje, system
HVAC powinien być zaizolowany tak,
aby rozwiązanie to gwarantowało
ochronę przeciwogniową, dobre wła-
ściwości termoizolacyjne oraz tam,
gdzie to wymagane, izolację akustycz-
ną. Inną kluczową rolą izolacji jest za-
pobieganie kondensacji pary wodnej,
która powoduje uszkodzenia rur oraz
otaczających je konstrukcji i urządzeń.

Urządzenia
wentylacyjne

Przejścia rur przez przegrody

Rurociągi
ciepłej wody

Kolana
rurociągów

Kominy

Rurociągi zimnej
wody

Rurociągi
instalacji
wodno-kanalizacyjnej

Wymiennik ciepła

Kominki
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Kanały okrągłe
z izolacją przeciwogniową

Kanały wentylacyjne i klimatyzacyjne
z izolacją cieplną

Rurociągi kanalizacji ściekowej

Kanały prostokątne
z izolacją przeciwogniową

Kanały powietrzne
z izolacją akustyczną

Urządzenia
AGD: kuchenki,
piekarniki



Rozwiązania izolacyjne dla systemów rurociągów
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Rury są integralną częścią systemów
HVAC, a ich wymagania izolacyjne
różnią się w zależności od tego, czy
transportują ciepłą, czy zimną wodę.
Głównym powodem izolowania rur
jest utrzymanie temperatury wody
w rurach w ramach odpowiedniego
marginesu, redukując tym samym zu-
życie energii oraz obniżając koszty
eksploatacyjne, a także zapobiegając
kondensacji. Paroc posiada w swojej
ofercie gamę produktów i rozwiązań
specjalnie zaprojektowanych do zasto-
sowania zarówno w rurociągach cie-
płej, jak i zimnej wody.

● Dobre właściwości izolacyjne
● Zminimalizowana utrata ciepła -

zminimalizowane koszty
● Prawidłowe funkcjonowanie

systemu grzewczego
● Doprowadzanie ciepła

do odpowiednich miejsc
● Łatwa i szybka instalacja
● System AluCoat działa bez

żadnego innego płaszcza
● Prefabrykowany, kompletny,

wysokiej jakości system izolacyjny
● Izolacja przyjazna środowisku

naturalnemu
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Rurociągi ciepłej wody wymagają sku-
tecznej izolacji tak, aby temperatura
wody utrzymywała się na odpowiednim
poziomie w miejscach, w których jest
wykorzystywana. Ponadto, poprzez
zmniejszanie strat ciepła, izolacja po-
winna minimalizować zużycie energii,
a co za tym idzie koszty eksploatacyj-
ne. Rurociągi grzewcze z wodą izoluje
się w celu ograniczenia strat ciepła,
utrzymania ciepłoty wody wewnątrz rur
oraz by zagwarantować, że ciepło trans-
portowane jest w odpowiednie miejsce
o odpowiednim czasie.

Rurociągi z gorącą wodą
W przypadku rurociągów z gorącą
wodą wszelkie straty ciepła oznaczają
straty energii, którym można zapobiec.
Kotły podgrzewają wodę do odpowied-
niej temperatury. Potem rurociągi mu-
szą zagwarantować, że dotrze ona do
miejsca przeznaczenie zachowując od-
powiednią temperaturę. W przeciw-
nym razie nie można uznać, że system
działa prawidłowo.

Rurociągi grzewcze
Może się zdarzyć, że strata ciepła usta-
lona zostanie na takim poziomie, aby
wytworzyć ustaloną maksymalną tem-
peraturę na powierzchni rury. By osią-
gnąć taki efekt należy dokładnie obli-
czyć grubość izolacji. W takich przy-
padkach izolacja może być zastosowa-
na, aby wyeliminować ryzyko poparzeń
o zewnętrzną powierzchnię rur.

Usprawnianie pracy projektanta
Aby spełnić którykolwiek z tych wy-
mogów lub ich kombinację, istotne
jest, aby wybrać odpowiednią grubość
izolacji oraz odpowiednie rozwiąza-
nie. Może to być skomplikowana pro-
cedura. Ułatwia ją i przyspiesza bez-
płatny program obliczeniowy Paroc-
Dim. Aby skorzystać z programu na-
leży wprowadzić takie dane jak wymia-
ry rury, temperatura materiału oraz
temperatura otoczenia. Aby uzupełnić
obliczenia wymagana jest również

Rurociągi ciepłej wody użytkowej

ustalona grubość zastosowanej izola-
cji, ustalona strata ciepła lub ustalona
temperatura powierzchni.
   Program ParocDim można ściągnąć
bezpłatnie z naszej witryny interneto-
wej www.paroc.pl, gdzie można zna-
leźć również wiele innych przydatnych
informacji i porad.

Produkty i rozwiązania
PAROC Section AluCoat T oraz
PAROC Section AluCoat to idealne
rozwiązanie do izolacji rurociągów.
W większości przypadków nie wyma-
gają żadnego dodatkowego płaszcza,
dzięki czemu prace instalacyjne prze-
biegają szybko i sprawnie. Jednakże,
zgodnie z niektórymi specyfikacjami,
izolacja rur z lub bez powłoki alumi-
niowej może nadal wymagać zastoso-
wania płaszcza z tworzywa sztucznego.
Przepisy dotyczące dozwolonej straty
ciepła lub maksymalnej temperatury
powierzchniowej są różne w różnych
krajach i określone są w lokalnych
specyfikacjach oraz kodeksach bu-
dowlanych.

Zakładka samoprzylepna na złączu podłużnym w PAROC Section AluCoat T sprawia, że
izolowanie rur jest szybkie i proste. Aby zapewnić sobie długotrwałe mocowanie otulin
z folią aluminiową zalecamy, by złącza poprzeczne końcówek otulin oraz na środku jej
długości użyć samoprzylepnej taśmy aluminiowej. Czasami w uzasadnionych przypadkach
można dodać stalowy drut. Przy stosowaniu otulin Paroc zalecamy mocowanie ich stalowym
drutem lub obręczami, a następnie pokryć je płaszczem z tworzywa sztucznego lub innego
materiału zgodnie ze specyfikacją.

Łatwo jest kontrolować prawidłowe funkcjo-
nowanie systemu HVAC, kiedy rury są
odpowiednio zaizolowane.
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Kolanka
Skuteczna izolacja nie ogranicza się
do prostych otulin. Za pomocą
PAROC Pro Bend 100 można izolo-
wać również kolanka.
   Kolanka w małych rurach izoluje się
często poprzez ścinanie końcówek
otulin. Powoduje to znacznie większe
straty ciepła niż wtedy, gdy stosowa-
na jest izolacja przy użyciu PAROC
Pro Bend 100.
   Stosując wyprodukowane przemy-
słowo, precyzyjnie zwymiarowane oraz
prefabrykowane elementy do izolacji,
kolanka mogą uzyskać równie wyso-
kie właściwości izolacyjne, co w przy-
padku prostych otulin.

Jak przedstawia to rysunek, PAROC Pro Bend 100  zaprojektowano tak, by ich instalacja była
tak szybka, prosta i wydajna jak to możliwe.

1 2 3 4
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Rurociągi zimnej wody użytkowej
i rurociągi chłodnicze izolowane są
w celu ograniczenia przepływu ciepła
z otoczenia do rur. Przy izolowaniu
rurociągów z zimną wodą podstawo-
wym założeniem jest zapobieganie
ogrzewaniu się zawartości rur (czyli
utrzymanie ich temperatury w wyma-
ganym zakresie), a także zapobiega-
nie kondensacji i zamarzaniu.

Kwestie zdrowotne
Jeżeli woda pitna w rurach ulegnie
ogrzaniu, może to spowodować roz-
wój bakterii w wodzie. Oczywiście jest
to zjawisko niepożądane. Aby zagwa-
rantować, że woda w rurach zimnej
wody pozostanie zimna, rury muszą
posiadać odpowiednią izolację ciepl-
ną zapobiegającą przenikaniu ciepła
z otoczenia do rur.

Zapobieganie kondensacji
Ciepłe powietrze zawiera wilgoć, któ-
ra w kontakcie z zimną powierzchnią
ulega kondensacji. Powierzchnia
powinna być tak zaizolowana, żeby
temperatura powierzchni zewnętrznej
izolacji była wyższa niż punkt rosy dla
danych warunków. Z upływem czasu
kondensacja może powodować uszko-
dzenia rur, które skracają ich okres
użytkowania. Po skondensowaniu
woda może zacząć kapać i powodo-
wać uszkodzenia oraz przebarwienia
na sufitach i ścianach.
   Jeżeli chodzi o ograniczenie przeno-
szenia pary wodnej, najważniejszym
elementem rozwiązania izolacyjnego
jest bariera paroszczelna. Paroc do-
starcza szeroką gamę różnych produk-
tów pokrytych barierą paroszczelną
z folii aluminiowej do zastosowania
w rurociągach zimnej wody.

Rurociągi zimnej wody użytkowej

Przy temperaturze zewnętrznej +22°C oraz
temperaturze wewnątrz rury +4°C należy
zapobiegać kondensacji. Izolacje z pokry-
ciem z folii aluminiowej zapobiegają kon-
densacji, która nie tylko może uszkodzić
samą rurę, ale również, jak to jest w przy-
padku nieizolowanych rur, powodować skra-
planie się oraz powodować uszkodzenia ota-
czających konstrukcji.

Dobrze przyklejona taśmą otulina PAROC
Section AluCoat T gwarantuje, że para wod-
na z cieplejszego otoczenia nie kontaktuje
się z zimniejszą powierzchnią rury i nie po-
woduje kondensacji.
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Prawidłowa instalacja
Skuteczność rozwiązania izolacyjnego
zależy nie tylko od właściwości same-
go materiału izolacyjnego, ale w du-
żej mierze również od metody jego
instalacji. Nasze rozwiązania zostały
zaprojektowane tak, żeby ich instala-
cja była możliwie jak najszybsza i naj-
prostsza.
   Wskazówki oraz porady dotyczące
instalacji rozwiązań Paroc można uzy-
skać na naszej witrynie internetowej
www.paroc.pl lub u lokalnego przed-
stawiciela Paroc.

Ochrona przed zamarzaniem
Jeżeli rurociąg zimnej wody umiesz-
czony jest na nieogrzewanej po-
wierzchni - na przykład, na zewnątrz
lub w piwnicy - rura oraz jej zawar-

tość powinna być chroniona przed
zamarzaniem. Jeżeli zawartość rury
ulegnie zamarznięciu, nie tylko prze-
stanie działać sam system HVAC, ale
mogą też popękać rury, powodując
ogromne zniszczenia. Stosowanie do-
brej izolacji cieplnej, o różnej w zależ-
ności od danego przypadku grubości,
daje skuteczną ochronę przed zama-
rzaniem. Ponadto, czasami wymaga-
ne jest stosowanie kabla grzewczego,
szczególnie na zewnątrz, w bardzo
zimnych warunkach, kiedy przepływ
płynów jest powolny.

Produkty i rozwiązania
Pokryte folią aluminiową otuliny
PAROC są idealnym rozwiązaniem do
izolacji rurociągów.
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Kiedy kanał powietrzny przechodzi
przez ścianę, która pełni rolę ściany
ogniochronnej pomiędzy dwiema róż-
nymi strefami ogniowymi, przejście
przez taką przegrodę powinno być
chronione przeciwpożarowo. Najle-
piej dokonać tego za pomocą syste-
mów posiadających odpowiednie do-
puszczenia. W większości przypad-
ków w systemach tych niezbędnym
jest użycie wełny skalnej. PAROC
posiada w swojej ofercie zarówno otu-
liny jak i płyty mające zastosowanie
w tego typu aplikacjach.

Przejścia rur przez przegrody

Przykład zastosowania otuliny PAROC
Section AluCoat jako izolacji ogniochronnej
przejścia rury przez przegrodę.
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Oprócz rurociągów ciepłej i zimnej
wody, systemy HVAC zawierają inne
komponenty, które również należy
zaizolować. Rurociągi wody odpływo-
wej, rury ściekowe, a także przewody
oddymiające i wylotowe wymagają
dobrej izolacji, która zapewni prawi-
dłowe funkcjonowanie systemu
HVAC oraz zdrowy i przyjemny kli-
mat wewnątrz pomieszczeń. Izolowa-
nie tego rodzaju komponentów pro-
duktami PAROC zwiększa bezpie-
czeństwo przeciwpożarowe, tłumi ha-
łas oraz zapobiega uszkodzeniom po-
wodowanym zarówno przez konden-
sację, jak i zamarzanie.

Urządzenia HVAC
Główne elementy systemów HVAC,
takie jak urządzenia dostarczania cie-
pła oraz kotłownicze, mają najwyższe
temperatury oraz egzotermiczne po-
wierzchnie. Prawidłowe zaizolowanie
tych urządzeń to skuteczny sposób na
oszczędzanie energii, a co za tym idzie
obniżanie rachunków za opał.
   Zamiast strat ciepła przez słabo za-
izolowane gorące powierzchnie, takie
jak kotły, zbiorniki z gorącą wodą,
wymienniki ciepła, zawory i kołnierze,
a także powodowania przegrzania
w pomieszczeniach, w których znajdują
się urządzenia, ciepło zatrzymywane
jest wewnątrz systemu HVAC. W za-
leżności od rozmiarów, kształtu oraz
temperatury tego rodzaju urządzeń, do
ich izolacji idealnie nadają się płyty,
otuliny I maty lamella PAROC.

Rurociągi wody odpływowej
oraz rury ściekowe
W przypadku, gdy przez budynek prze-
prowadzony jest odpływ deszczówki
z dachu, rurociągi wody odpływowej
powinny być na całej długości zaizolo-
wane przeciwkondensacyjnie. W zależ-
ności o lokalnych wymogów, w niektó-
rych miejscach powinna być również
zastosowana izolacja ogniochronna
i akustyczna. Zazwyczaj można to zro-
bić przy pomocy mat na siatce lub otu-
lin PAROC.

Rury ściekowe wyposażane są w otuliny
PAROC głównie ze względu na izolację
przeciwpożarową i akustyczną. Czasami
wymagana jest również izolacja cieplna.

Inne zastosowania w rurociągach

Rurociągi wody odpływowej izolowane są za
pomocą PAROC Section AluCoat lub PAROC
Section AluCoat T dla ochrony przeciw kon-
densacji wewnątrz budynku.
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Przewody oddymiające
i wylotowe
Przewody oddymiające i wylotowe
różnią się od innych tym, że są często
narażone na działanie bardzo wyso-
kich temperatur. Dlatego też wyma-
gają rozwiązań izolacyjnych, które są
nie tylko niepalne, ale które utrzymu-
ją swój kształt oraz wytrzymałość na
ściskanie nawet podczas długotrwałe-
go działania wysokich temperatur.
   Jeśli rozwiązanie musi posiadać od-
porność ogniową polecamy zastoso-
wanie PAROC FireProof System II.
Jeśli zaś nie to polecamy zastosowa-
nie otulin, mat na siatce lub płyt
PAROC. Materiały te zapewnią nie
tylko świetną izolację cieplną, ale rów-
nież ochronę przeciwogniową całemu
budynkowi. Wydłużony zostaje rów-
nież okres użytkowania rurociągów
poprzez zapobieganie wychładzaniu
gazów spalinowych do punktu, w któ-
rym mogły by ulec kondensacji i po-
zostawiły osady rdzy na wewnętrznej
powierzchni rur.
   Wiele prefabrykowanych specjal-
nych rozwiązań izolacyjnych do komi-
nów zawiera otuliny PAROC. Są
łatwe w instalacji i mają precyzyjne wy-
miary.

Przewody oddymiające i wylotowe można
izolować za pomocą otulin Paroc dwuwar-
stwowo lub jednowarstwowo, przy użyciu
Paroc Lock. Najlepszym sposobem jest za-
stosowanie ich w formie rury, bez żadnych
cięć pionowych.
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Paroc projektuje, wytwarza i dostar-
cza szeroką gamę zaawansowanych,
przebadanych rozwiązań do izolacji
rurociągów w systemach HVAC. Duży
wybór rozmiarów naszych otulin obej-
muje wszystkie standardowe wymia-
ry rur stosowanych w systemach
HVAC. Otuliny z pokryciem łatwo się
instaluje, oszczędzając czas i pienią-
dze. Więcej informacji na temat na-
szych produktów oraz rozwiązań moż-
na uzyskać na stronie internetowej
www.paroc.pl.

Tabela doboru produktów/ Izolacja rurociągów

W różnych krajach obowiązują różne przepisy. Oprócz informacji podanych w niniejszym folderze oraz na naszej stronie internetowej, nasi
lokalni przedstawiciele Paroc z przyjemnością udzielą szczegółowych informacji.

PA
R

O
C
 P

ro
 S

ec
ti

o
n

 1
0
0

PA
R

O
C
 S

ec
ti

o
n

 A
lu

C
o
a

t

PA
R

O
C
 S

ec
ti

o
n

 A
lu

C
o
a

t 
T

PA
R

O
C
 P

ro
 S

ec
ti

o
n

 1
0
0

+
 o

d
d

zi
el

n
y 

p
ła

sz
cz

PA
R

O
C
 P

ro
 B

en
d

 1
0
0

+
 o

d
d

zi
el

n
y 

p
ła

sz
cz

PA
R

O
C
 W

ir
ed

 M
a

t 
1
0
0

Produkt

Izolowany obiekt
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Systemy wentylacyjne wymagają izola-
cji z wielu powodów; przy wyborze
najlepszego rozwiązania izolacyjnego
należy wziąć pod uwagę izolację ognio-
chronną, cieplną, akustyczną oraz prze-
ciwkondensacyjną. Paroc oferuje gamę
produktów i rozwiązań specjalnie
zaprojektowanych by zaspokoić wyma-
gania systemów wentylacyjnych.

● Zminimalizowane straty energii
oraz koszty energii

● Prawidłowe funkcjonowanie
całego systemu wentylacyjnego

● Szybkie i łatwe w instalacji
● Połączona izolacja ogniochronna,

cieplna oraz akustyczna
● Rozwiązanie przyjazne środowisku
● Produkty z gotową okładziną dla

wszystkich zastosowań
● Izolacja przeciwpożarowa
● Bezpieczne w stosowaniu we

wszystkich zastosowaniach
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Rozwiązania izolacyjne dla systemów wentylacyjnych
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Systemy wentylacyjne wymagają izo-
lacji cieplnej ze względu na ogranicze-
nie i kontrolę strat ciepła. W kanałach,
które transportują ciepłe powietrze,
zmniejszenie zbędnych strat ciepła jest
korzystne ze względów finansowych
i środowiskowych, dzięki zmniejsze-
niu zużycia energii oraz uniknięciu
zbędnego ogrzewania otoczenia.

Ciepłe powietrze
Transportując ciepłe powietrze długi-
mi kanałami wentylacyjnymi należy
utrzymać temperaturę powietrza na
określonym poziomie. Jeżeli wymaga-
na jest określona strata ciepła, przy
planowaniu rozwiązania izolacyjnego
i jego grubości należy wziąć pod uwa-
gę specyfikacje instalacyjne. Pracę tę
ułatwia nasz bezpłatny program do
określania wymiarów, ParocDim, któ-
ry dostępny jest na naszej stronie in-
ternetowej www.paroc.pl.

Izolacja cieplna

Izolacja termiczna z matami z folią aluminio-
wą oraz matami lamella, a także matami na
siatce instalowana jest za pomocą aluminio-
wej taśmy, szpilek i podkładek na kanałach
okrągłych lub za pomocą aluminiowej taśmy
na kanałach prostokątnych.

Chłodne powietrze
Kanały transportujące chłodne powie-
trze również wymagają dobrej izolacji
termicznej. Zamiast zapobiegać stra-
tom ciepła z kanału, w tym przypad-
ku zadaniem izolacji jest utrzymanie
niższej temperatury wewnątrz kanału
poprzez izolowanie go od cieplejszej
temperatury otoczenia. Jeżeli chłod-
ne powietrze w kanale zostanie ogrza-
ne przez otaczające powietrze, nie tyl-
ko system HVAC nie będzie funkcjo-
nował prawidłowo, ale również potrze-
ba będzie więcej energii, aby utrzymać
odpowiednią temperaturę.
   Można to osiągnąć za pomocą pra-
widłowo zaizolowanych kanałów, co
oznacza, że cały system wentylacyjny
może działać zgodnie z projektem
i mniej urządzeń wymaga kalibracji.

Produkty i rozwiązania
Maty PAROC z folią aluminiową,
maty lamella, czy nawet maty na siat-
ce mogą być stosowane jako izolacja
termiczna w okrągły kanałach. Dla
kanałów prostokątnych idealne są pły-
ty z folią aluminiową oraz maty lamella
PAROC.
   Przy planowaniu rozwiązania izo-
lacyjnego i jego grubości należy
wziąć pod uwagę specyfikacje insta-
lacyjne. Jeżeli ustalona jest określo-
na strata ciepła, należy obliczyć
grubość izolacji. Pracę tę ułatwia
nasz bezpłatny program do określa-
nia wymiarów, ParocDim, który
dostępny jest na naszej witrynie in-
ternetowej www.paroc.pl.
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Kondensacja pary wodnej, do której
dochodzi na zewnątrz kanałów zawie-
rających materiał o niższej tempera-
turze niż temperatura otoczenia może
powodować problemy.
   Przy wysokiej wilgotności, powietrze
może łatwo ulegać kondensacji na
zewnętrznej powierzchni kanału. Kie-
dy już do tego dojdzie, może zacząć
wykraplać się woda i powodować
uszkodzenia oraz przebarwienia na
stropach i podłogach. Z czasem może
uszkodzić same kanały, skracając
przez to ich okres użytkowania.
   Takiej kondensacji można, jednak-
że, łatwo zapobiec stosują odpowied-
nie rozwiązanie izolacyjne. Należy za-
stosować odpowiednią grubość izola-
cji, aby temperatura powierzchni izo-

Izolacja przeciwkondensacyjna

lacji była wyższa niż temperatura oto-
czenia. Niezbędne jest zastosowanie
również skutecznej bariery paroszczel-
nej, aby zapobiec przenikaniu wilgoci
przez izolację.

Produkty i rozwiązania
Najpopularniejszym produktem
do izolacji kanałów są maty lamella.

W rozwiązaniach izolacyjnych zaprojektowa-
nych w celu zapobiegania kondensacji,
materiał płaszcza powinien zawierać dobrą
barierę paroszczelną. Dlatego też najlep-
szym rozwiązaniem jest izolacja z folią alu-
miniową. Należy ja instalować za pomocą
taśmy i łączników starannie przymocowa-
nych taśmą.
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Ponieważ kanały przechodzą często
z jednej strefy ogniowej do drugiej,
systemy wentylacyjne wymagają odpo-
wiedniej ochrony przeciwogniowej,
aby zapobiec rozprzestrzenianiu się
ognia w budynku. Przebadane pod
tym kątem produkty wchodzące
w skład PAROC FireProof System II
gwarantują ochronę przeciwogniową
przez cały okres użytkowania instala-
cji. Oprócz swoich właściwości izola-
cyjnych, rozwiązania Paroc dostarczają
niezawodnego zabezpieczenia prze-
ciwpożarowego, które może zlikwido-
wać potrzebę stosowania mechanicz-
nych urządzeń przeciwpożarowych,
takich jak tryskacze i klapy ogniowe.
Budynki wyposażone w kuchnie mu-
szą być wyposażone w przewody wen-
tylacyjne odprowadzające dymy. Pro-
dukty Paroc do izolacji ogniochron-
nej są idealne do tych zastosowań,
ponieważ zapobiegają rozprzestrzenia-
niu się ognia roznieconego w kana-
łach przez płonący tłuszcz.

Produkty i rozwiązania
Zgodnie z międzynarodową normą
EN ISO 1182, produkty PAROC
sklasyfikowane są jako niepalne.
Ponadto maty na siatce PAROC oraz
płyty ogniowe PAROC Fire Slab
zostały przebadane zgodnie z normą
europejską PN EN 1366-1 i mogą być
stosowane do ochrony przeciwognio-
wej kanałów wentylacyjnych, klimaty-
zacyjnych i oddymiających.

Izolacja ogniochronna systemu wentylacyj-
nego może być wykonana z płyt ogniowych
PAROC - w przypadku kanałów prostokąt-
nych - i mat na siatce PAROC w przypadku
zarówno kanałów okrągłych, jak i prosto-
kątnych. Ze względów estetycznych, w miej-
scach, w których izolacja może być widocz-
na stosuje się maty na siatce i płyty z folią
aluminiową. Szczegółowe rozwiązania opi-
sane są w folderze „Zabezpieczenia Prze-
ciwogniowe”.

Izolacja ogniochronna
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W kanałach okrągłych mata na siatce przycinana jest do odpowiedniej długości według zewnętrznej średnicy izolacji. Kawałki maty moco-
wane są do siebie siatkami za pomocą osobnego drutu, haków lub przez skręcenie razem oczek siatek.

W przypadku długich, pionowych kanałów, izolacja winna być mocowana do betonowej
konstrukcji budynku. Mocowanie takie można wykonać za pomocą stalowego drutu lub
stalowych opasek i drutu. Metody mocowania różnią się pomiędzy krajami. Proszę spraw-
dzić wymagania dla swojego kraju.

Kanały prostokątne, umiejscowione blisko ognioodpornego stropu mocowane są za pomo-
cą szpilek. Jeżeli odległość kanału od stropu jest mniejsza niż wymagana grubość izolacji
ogniochronnej, wierzchnia strona może pozostać niezaizolowana. Jeżeli odległość jest taka
sama, strona wierzchnia wymaga izolacji. Zasady i przepisy różnią się pomiędzy krajami.
Proszę sprawdzić wymagania dla swojego kraju.
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Urządzenia systemów wentylacyjnych
oraz powietrze przepływające przez
kanały generują dużo hałasu, który
należy wytłumić. Ze względu na po-
rowatą strukturę włókien oraz opty-
malną gęstość, produkty PAROC
idealnie nadają się do rozwiązań tłu-
miących hałas. Skuteczna izolacja
akustyczna jest ważna nie tylko ze
względu na stworzenie komfortowe-
go środowiska do życia i pracy, ale
również jako istotny element prawi-
dłowego funkcjonowania systemu
wentylacyjnego.

Izolacja akustyczna

W przypadku, gdy wymagane wytłumienie
hałasu powstającego podczas transportowa-
nia powietrza, skuteczne jest instalowanie
płyt PAROC InVent z okładziną wewnątrz
kanału.

Paroc oferuje szeroką gamę produk-
tów do izolacji akustycznej i zastoso-
wań wymagających pochłaniania
dźwięku. Najczęstszą formą izolacji
jest izolacja wewnątrz kanałów.
    Rodzina produktów PAROC
InVent zawiera płyty z welonem szkla-
nym lub z płótnem EKC po jednej lub
obu stronach płyt. Można je stosować
wewnątrz kanałów lub jako materiał
pochłaniający dźwięk w tłumikach
w systemach wentylacyjnych. Płyty
mające pokrycie z płutna EKC są wy-
starczająco odporne, aby można było
czyścić je mechanicznie.
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Przejścia kanałów powietrznych
przez przegrody
Kiedy kanał powietrzny przechodzi
przez ścianę, która pełni rolę ściany
ogniochronnej pomiędzy dwiema róż-
nymi strefami ogniowymi, przejście
przez taką przegrodę powinno być
chronione przeciwpożarowo. Najle-
piej dokonać tego za pomocą syste-
mów posiadających odpowiednie do-
puszczenia. W większości przypad-
ków w systemach tych niezbędnym
jest użycie wełny skalnej. PAROC
posiada w swojej ofercie zarówno otu-
liny jak i płyty mające zastosowanie
w tego typu aplikacjach.

Inne zastosowania w wentylacji

Urządzenia wentylacyjne
Poprzez odpowiednią izolację głów-
nych komponentów systemu wentyla-
cyjnego oraz kanałów dystrybucyjnych
można skutecznie zaoszczędzić ener-
gię. Zminimalizowane zostaje zużycie
energii i cała energia zatrzymywana jest
w systemie, systemie następnie trans-
portowana do miejsca przeznaczenia.
   Ogniochronne płyty i maty PAROC
są odpowiednim materiałem do izola-
cji urządzeń wentylacyjnych. Zazwyczaj
urządzenia te izolowane są już w pro-
cesie ich produkcji i nie wymagają izo-
lowania na miejscu budowy.



■  R o z w i ą z a n i a  d l a  i z o l a c j i  H V A C

26

Tabela doboru produktu/ Izolacje dla wentylacji

Paroc projektuje, wytwarza i dostar-
cza szeroką gamę zaawansowanych,
przebadanych rozwiązań do izolacji
systemów wentylacyjnych. Izolację
łatwo się instaluje, oszczędzając czas
i pieniądze na miejscu budowy.
Więcej informacji na temat naszych
produktów oraz rozwiązań można
uzyskać na naszej stronie internetowej
www.paroc.pl.

W różnych krajach obowiązują różne przepisy. Proszę zawsze sprawdzić miejscowe przepisy przeciwpożarowe oraz certyfikowane rozwiązania.
Nasi lokalni przedstawiciele Paroc z przyjemnością dostarczą dalsze szczegóły. Powyższa tabela przedstawia przykłady alternatywne produkty
dla wybranych zastosowań izolacyjnych.
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Izolacja cieplna
dla kanałów

Izolacja ogniochronna
dla kanałów

Izolacja przeciwkondensacyjna
dla kanałów

Izolacja akustyczna dla kanałów

Urządzenia wentylacyjne

Urządzenia tłumiące hałas
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Potrzeby przeprowadzania różnych
badań i certyfikacji na wielu rynkach
i w wielu sektorach zastosowań są
ogromne. Produkty PAROC zostały
wielokrotnie przebadane i przeszły pro-
cedury certyfikacyjne w wielu krajach.
   Produkty PAROC spełniają wyma-
gania licznych norm i dyrektyw, takich
jak PN, PN EN, ASTM, BS czy MED,
a także wielu lokalnych, takich jak
DIN, SFS, GOST-R.

Zdrowie i bezpieczeństwo
Produkty PAROC są bezpieczne
w użyciu.. Produkty PAROC spełnia-
ją również wymogi Noty Q do Dyrek-
tywy Komisji UE 97/69/EC. Oznacza
to, że włókna wełny kamiennej ulega-
ją rozkładowi biologicznemu i nie są
sklasyfikowane jako możliwie rako-
twórcze dla ludzi. Nie zwierają one
azbestu.
   Nasze atesty higieniczne dostępne
są na naszych stronach internetowych
www.paroc.pl.

Certyfikacja produktów
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Produkty PAROC z wełny kamiennej
wytwarzane są z naturalnie zdrowego
surowca. Są łatwe w składowaniu i
instalacji oraz bezpieczne podczas
montażu.

Składowanie
Jeżeli produkty składowane są na ze-
wnątrz, należy je chronić przed desz-
czem. Paczki należy układać na pła-
skim podwyższeniu, które nie dotyka
gruntu. Ułożone paczki należy przykryć
wodoodporną plandeką lub w razie
potrzeby folią. Jeżeli pomimo tego pro-
dukty ulegną zamoczeniu, można je
wysuszyć i normalnie użyć. Wełna ka-
mienna wysycha szybko, a jej zmocze-
nie nie zmienia jej właściwości.
   Nasze prefabrykowane elementy izo-
lacyjne są szybkie w instalacji i nie wy-
magają docinania na miejscu budowy.
Opakowania z produktami powinny
być przenoszone tak, aby zapobiec
uszkodzeniom. Z dużą ostrożnością
należy obchodzić się z krawędziami
i narożnikami opakowania, szczegól-
nie podczas rozładunku.

Sprzęt ochrony osobistej
Badania naukowe wykazują, że włók-
na wełny kamiennej nie są szkodliwe
dla zdrowia, ale zalecane jest stosowa-
nie odzieży ochronnej, aby zapobiec
podrażnieniom skóry.
   Należy używać sprzętu ochrony oso-
bistej niezbędnego w danych warun-
kach oraz przechowywać ubranie ro-
bocze oddzielnie z inną garderobą.
Zaleca się również stosowanie okula-
rów ochronnych jeżeli oczy są szcze-
gólnie wrażliwe na pył. Jest to szcze-
gólnie ważne podczas instalowania izo-
lacji nad głową. W przypadku nosze-
nia szkieł kontaktowych zaleca się za-
wsze stosowanie dobrze przylegających
okularów ochronnych. Jeżeli ilość pyłu
jest duża, zaleca się noszenie maski
przeciwpyłowej.
   Więcej informacji na temat ochrony
osobistej podczas pracy przy izolacjach
można uzyskać na naszej stronie inter-
netowej www.paroc.pl.

Składowanie i montaż
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Produkty PAROC z wełny kamiennej
wytwarzane są z czystego, naturalne-
go surowca. Są one ekologiczne przez
cały cykl życia produktu i nie szkodzą
środowisku naturalnemu ani w czasie,
ani po ich eksploatacji. Wełna kamien-
na nie zawiera żadnych składników
czy substancji chemicznych, które
uniemożliwiają lub utrudniają recy-

Jakość i ekologia

kling. Stosowanie produktów PAROC
zwiększa zarówno komfort, jak i bez-
pieczeństwo środowiska, w którym są
instalowane, tworząc lepsze warunki
życia i pracy oraz wpływając korzyst-
nie na wydajność systemu HVAC.
   Zakłady produkcyjne Paroc posia-
dają certyfikaty zgodne z Systemem
Zarządzania Jakością ISO 9001 oraz

Systemem Zarządzania Środowisko-
wego ISO 14001. Dzięki tym syste-
mom nasi klienci mogą być pewni, że
produkty, które pochodzą z naszych
fabryk są niezmiennie wysokiej jako-
ści i wytwarzane są w sposób, który
przykłada dużą wagę do aspektów śro-
dowiskowych.
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Paroc nie tylko produkuje wysokiej
jakości produkty izolacyjne z wełny
kamiennej - służymy również pomo-
cą i poradą niezbędną do tego, by pra-
ca przy izolacji była jak najprostsza.
Opracowaliśmy praktyczne narzędzia
cenione zarówno przez projektantów,
jak i instalatorów. Poradniki, oprogra-
mowanie do określania wymiarów,
proste komentarze do przepisów
prawnych oraz bogata w zawartość
strona internetowa to tylko kilka przy-
kładów z bezpłatnych źródeł informa-
cji, z których mogą czerpać nasi klien-
ci. W razie potrzeby prosimy o kon-
takt z nami - jesteśmy zawsze wdzięcz-
ni za wszelkie wskazówki, w jaki spo-
sób możemy jeszcze bardziej dosko-
nalić nasz serwis.

Edukacja izolacyjna
Chcemy dzielić się naszą wiedzą, aby
nasi klienci mogli jak najwięcej czer-
pać z naszych produktów. Dlatego też
możemy zorganizować specjalistyczne
szkolenia na temat izolacji dla prze-
mysłu. W czasie naszych seminariów
można poznać, na przykład, rolę izo-
lacji, różnicę pomiędzy izolacją dla
rurociągów i kanałów spalinowych,
a także dowiedzieć się, w jaki sposób
dobierać odpowiednią izolację. Przed-
stawiamy również wytyczne i przepisy
dotyczące izolacji w danym sektorze.
W celu uzyskania dalszych informacji
prosimy o kontakt z przedstawiciela-
mi naszej firmy.

Kontakt osobisty
daje najlepsze rozwiązanie
Wczesny kontakt z Paroc daje wiele
korzyści jeśli chodzi o znalezienie
optymalnego rozwiązania izolacyjne-
go dla danych wymagań. Już na eta-
pie projektowania i planowania waż-
ne jest rozważenie jakiego rodzaju
właściwości powinno posiadać dane
rozwiązanie izolacyjne. Specjaliści
Paroc zawsze służą pomocą i radą i są
oni ekspertami w dziedzinie przysto-
sowania produktów i rozwiązań do
określonych potrzeb. Często warto

Niezawodny serwis i doradztwo

nam odwiedzić miejsce budowy oso-
biście tak, abyśmy wspólnie z klien-
tem upewnić się co do najlepszego
rozwiązania i metody instalacji. Poma-
ga to maksymalizować działanie
i okres życia izolacji.

Punktualna logistyka
Nie bez powodu Paroc cieszy się do-
brą renomą za swoją punktualną dzia-
łalność logistyczną. W normalnych
okolicznościach klient otrzyma
potrzebny towar w przeciągu krótkie-
go czasu od złożenia zamówienia.
To usługa, którą wysoce cenią sobie
nasi klienci i na której polegają.

Doradztwo techniczne
Co roku otrzymujemy wiele zapytań
dotyczących teorii izolacji i produk-
tów. Żadne pytanie nie jest zbyt trud-
ne lub zbyt łatwe dla naszych specjali-
stów od izolacji. Udzielimy porady
dotyczącej potrzeby izolacji, wyboru
odpowiednich produktów, metod izo-
lacji, czy przepisów prawnych. Jeżeli
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nie jesteśmy w stanie natychmiast
udzielić odpowiedzi, korzystamy
z pomocy naszej szerokiej sieci kon-
taktów we wszystkich obszarach dzie-
dziny izolacji.



Więcej informacji na
www.paroc.pl
Najbardziej aktualne informacje na
temat naszych produktów oraz
rozwiązań są zawsze dostępne
na naszej witrynie internetowej.
Aktualizujemy je na bieżąco
w ramach pakietu usług dla naszych
klientów



GRUPA PAROC to jeden z wiodących producentów wyrobów
i rozwiązań izolacyjnych z wełny kamiennej w Europie. Oferta Paroc
obejmuje izolacje budowlane, techniczne, dla przemysłu
stoczniowego, płyty warstwowe z rdzeniem ze strukturalnej wełny
kamiennej oraz izolacje akustyczne. Posiadamy zakłady produkcyjne
w Finlandii, Szwecji, Polsce, Wielkiej Brytanii i na Litwie. Nasze spółki
handlowe oraz przedstawicielstwa rozsiane są po 13 krajach Europy.

Izolacje Budowlane Paroc to szeroka
gama wyrobów i rozwiązań do zastosowań
w tradycyjnym budownictwie. Izolacje
budowlane wykorzystywane są jako izolacja
termiczna, ogniochronna i akustyczna ścian
zewnętrznych, dachów, podłóg, piwnic,
stropów międzykondygnacyjnych oraz ścian
działowych.

Izolacje Techniczne Paroc stosowane
są jako izolacja termiczna, ogniochronna
oraz akustyczna w technologii budowlanej,
urządzeniach przemysłowych, instalacjach
rurowych i przemyśle stoczniowym.

Ognioodporne Płyty Warstwowe Paroc
to lekkie płyty warstwowe z rdzeniem
z wełny kamiennej pokryte po obydwu
stronach blachą stalową. Płyty warstwowe
Paroc stosowane są do budowy fasad,
ścian działowych oraz sufitów w obiektach
użyteczności publicznej, handlowych oraz
przemysłowych.
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