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NIEUW SYSTEEM VAN KNAUF INSULATION 
ZONDER ONDERCONSTRUCTIE

Ons unieke Knauf Insulation-systeem bestaat uit leidingband 
Power-teK PB 640 en gaasdeken Power-teK WM 640. Het is 
vervaardigd met ECOSE® Technology en is ontworpen om krachten te 
weerstaan zodat metalen onderconstructies overbodig worden.

PRODUCT

PRODUCTKENMERKEN POWER-TEK WM 640 POWER-TEK PB 640

DIKTE 30–120 mm 40-160 mm

MAXIMALE BEDRIJFS-
TEMPERATUUR

640 °C

DICHTHEID 80 kg/m3

CERTIFICATEN

EFFICIËNT EN ZUINIG, MET EEN SNELLE TERUGVERDIENTIJD

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE



VOORDELEN NADELEN
Isolatie met PB Sys WM 1:

Prijs  

Installatietijd  

Logistiek  

Geen koudebrug  

Druksterkte   

–

Isolatie met buissegmenten:

Installatietijd  

Prijs  

Gewicht  

Logistiek  

Isolatie met gaasdekens en stalen 
onderconstructie:

Bekende isolatie  

Koudebrug  

2 installatiestappen  

Onderconstructie  
vereist  

Isolatie met lamellenmatten:

Geen  
onderconstructie  

Moeilijk te installeren  

Prijs  

-prestatie  

STAND-ALONE OPLOSSING VOOR ISOLATIE 
VAN GROTE LEIDINGEN
Deze innovatieve oplossing van Knauf Insulation is een combinatie van 
twee producten, ontworpen voor de isolatie van leidingen met grote 
diameter. Het geavanceerde systeem maakt dure metaalconstructies 
overbodig en kan sneller en met minder werkuren geplaatst worden, wat 
resulteert in een lagere installatiekostprijs.

KENMERKEN/VOORDELEN VAN HET PRODUCT
De onderstaande tabel toont de voordelen van het nieuwe Power-teK PB-systeem WM 1 van 
Knauf Insulation in vergelijking met traditionele oplossingen voor dezelfde toepassing:

Minerale-wolproducten van Knauf Insulation met ECOSE® Technology 
zijn vervaardigd met  een bindmiddel bestaande uit natuurlijke 
grondstoffen zonder toegevoegde formaldehyde. De producten 
vervaardigd met Ecose Technology bevatten geen fenolen.



COMBINATIE VAN  LEIDINGBAND EN  GAASDEKEN VAN KNAUF INSULATION GARANDEERT  BETROUWBARE  DRUKSTERKTE

VELE VOORDELEN 
VAN KNAUF-SYSTEEM

BESPARINGEN WARMTEVERLIES

BESPARINGEN IN LOGISTIEK

BESPARINGEN IN INSTALLATIETIJD
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80%
BESPARING  

TOT

Buissegment Gaasdeken en onderconstructie Lamellenmat bestand tegen samenpersenPB Sys WM1

Buissegment Gaasdeken en onderconstructie Lamellenmat bestand tegen samenpersenPB Sys WM1

Buissegment Gaasdeken en onderconstructie Lamellenmat bestand tegen samenpersenPB Sys WM1



INNOVATIEVE OPLOSSINGEN 
Voor installaties aan leidingen met diameter boven DN 300 is vaak een 
metalen onderbouw nodig om krachten van de metalen eindbekleding 
op te vangen. Ons innovatieve systeem bestaat uit twee producten, 
waarmee deze complexe en dure bijkomende metalen constructie kan 
worden vermeden.

BESCHRIJVING VAN HET SYSTEEM

• Breedte van WM en PB is 500 mm

•  PB is bestand tegen samenpersen en kan de 
bekleding op de juiste afstand tot de leiding 
houden, zodat het kan worden gezien als een 
isolatie-element van de onderconstructie

•  Installatie met een nodige luchtspleet 
tussen het isolatiemateriaal en de bekleding 
is eenvoudig met een 10 mm dikkere 
leidingband in vergelijking met de gaasdeken

TOEPASSING

•  Leidingen groter dan DN 300

•  Districtsverwarmingspijpen



BEDRIJFSPROFIEL
Knauf Insulation is met zijn meer dan 40 jaar ervaring en snelle groei een van de meest gerespecteerde namen in de isolatie-industrie wereldwijd. Ruim 5.500 medewerkers in meer dan 35 
landen en 38 productievestigingen. Als onderdeel van het familiebedrijf Knauf-groep biedt Knauf Insulation Technical Solutions oplossingen voor de behoeften van klanten in industriële en 
maritieme toepassingen, verwarming, ventilatie en airconditioning. Ons diepgaand marktinzicht en knowhow in isolatie stelt ons in staat een breed productgamma aan te bieden dat voldoet 
aan uw specifieke behoeften. 

Alle rechten voorbehouden, inclusief voor fotomechanische reproductie en opslag op elektronische media. De in dit document weergegeven processen en werkactiviteiten mogen niet gebruikt 
worden voor commerciële doeleinden. De informatie, teksten en afbeeldingen in dit document werden met uiterste zorg samengesteld. Toch kunnen fouten niet helemaal uitgesloten worden. 
De uitgever en redacteurs kunnen geen wettelijke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid op zich nemen voor verkeerde informatie en de gevolgen daarvan. De uitgever en redacteurs 
danken u voor suggesties voor verbeteringen en bijzonderheden over fouten.
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Knauf Insulation d.o.o. 
Varaždinska 140
42220 Novi Marof
Tel. +385 42 401 300
ts@knaufinsulation.com
www.ki-ts.com
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