Materiais que
garantem o
bem estar

LÃ DE PET
ISOLANTES TERMOACÚSTICOS
Manta acústica para pisos, manta termoacústica
para telhados, fachadas, manta térmica para
duto de ar condicionado e painéis acústicos
para paredes.

www.isopur.com.br
Tel: 11.5696.8888

LÃ DE PET
LÃ DE PET ISOPET
MANTA TERMOACÚSTICA
Utilizada no isolamento térmico e acústico de paredes,
a manta ISOPET Wall é uma manta produzida com base
termoﬁxada, ecologicamente correta e totalmente reciclável.
Uma ótima opção que garante o isolamento de ambientes,
com a ﬂexibilidade de poder ser usada em qualquer tipo
de parede, sem agredir o meio ambiente ao ser utilizada.
Em rolo
Comprimento: 12,5 e 25 m
Largura: 400,600 e 1.200 mm
Espessura: 50, 75 e 100 mm

Em painel
Comprimento: 1,2 m
Largura: 600 mm
Espessura: 50, 75 e 100 mm

LÃ DE PET ISOPET
MANTA TÉRMICA PARA DUTOS
Lã de PET térmica Isopet-duto foi desenvolvida para
isolação de dutos de ar condicionado, reduzindo a perda
de carga térmica e proporcionando economia de energia.
Comprimento:12,5m e 25m- Largura: 1200mm - Espessura: 40mm
Isopet-duto 200 Equivale ao RT. 1.0 (lã de vidro 38mm)
Isopet-duto 400 Equivale ao RT 1.3 (lã de vidro 50mm)

LÃ DE PET ISOPET
MANTA ACÚSTICA PARA PISO
A manta de lã de PET Isopet piso da Isopur tem altíssimo grau de
resiliência, a manta de lã de pet é uma solução econômica, inteligente e
eﬁcaz na absorção e redução de ruídos de impacto entre dois
andares distintos.
Comprimento: 30m - Largura: 1,17 mm - Espessura: 8mm - Gramatura 298g/m2

LÃ DE PET ISOPET PAINÉIS ACÚSTICOS PARA
PAREDE
O Isopet-Sound Color são painéis acústicos em lã de PET desenvolvidos
para a absorção acústica. Podendo ser aplicado em paredes, forros,
atenuadores de ruído e venezianas acústicas.
Comprimento: 1.200m - Largura: 600 mm - Espessura: 50 e 100 mm
Densidade: 30 kg/m²
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em caso de incêndio
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