
Materiais isolantes
que garantem o

bem estar

Uma linha completa de produtos para o 
seu projeto de Ar Condicionado.

Os produtos da Isopur
são leves, resistentes
e compactos, facilitam
o manuseio e a instalação
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Antichamas
Materiais seguros

em caso de incêndio

Dutos Flexíveis

Manta ou painel de lã de vidro inorgânica revestido com 
kraft aluminizado liso ou reforçado em uma das faces, para 

isolamentos de dutos.

RT 1,3 50MM CONDUTIVIDADE TÉRMICA A 24o G –1,3O –C/W
(CONFORME NORMA ASTM C-518)

RT 1,0 38MM CONDUTIVIDADE TÉRMICA A 24o G –1,0o –C/W
(CONFORME NORMA ASTM C-518)

APROVADO PELO IPT LAUDO No 971 042 – 203

Lã de vidro aluminizada

Feltros ou painéis leves e 
flexíveis em lã de rocha 

aluminizada,para 
isolamentos de duto

Espesuras  
25 - 38 - 50mm

A utilização de lã de rocha aluminizada para o 
isolamento térmico dos dutos de ar condicionado 

constitui uma garantia de segurança, pois a lã de rocha 
suporta picos de temperatura superiores a 1000ºC.

Confira também 
nossa linha de 
Materiais 
Auxiliares

Isolado
Duto para ar condicionado de alumínio, isolado, com manta de lã de vidro de uma polegada 
revestida por uma capa de alumínio e poliéster, formando uma eficiente barreira de vapor.

Sem isolamento
Fabricado sem isolamento tornando uma solução prática, segura e bastante econômica para 
instalação de ventilação e exaustão sem condicionamento de ar.

Lã de rocha
aluminizada

Para uso em dutos de exaustão, 
escada de pressurização e proteção 

passiva contra incêndio

Densidades
64/96/128

 
Espessuras

25- 38 - 50 - 75 - 100mm

Manta de fibra cerâmica 
com filme de alumínio

NORMAS:

ABNT NBR 11722 ASTM C665

Diametros de 4 a 24 ’
IPT 851.955
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Colarinhos Fitas
  Aluminizadas

Juntas
       Flexiveis


