
WWW.KI-TS.COM

POWER-TEK® NÄTMATTOR
Isolering för energieffektivitet och säkerhet



PERFEKT FÖR RUND UTRUSTNING

Vår Power-teK® nätmatta är gjord av mineralull och har ett 
galvaniserat trådnät på ena sidan. Mattan levereras med perforerat 
emballage som är lätt att öppna och försett med ett Strapex-band 
som praktisk bärhjälp. Dessutom möjliggör det överlappande 
trådnätet snabb och enkel installation. 

Power-teK® nätmattor levereras med vårt unika och naturliga bin-
demedel ECOSE® Technology, och ger kontinuerlig hög värme-, och 
ljudisolering samt brandskydd.

Eftersom den är särskilt framtagen för att uppfylla stränga krav 
inom industrin är vår Power-teK® nätmatta perfekt för många 
olika industriella applikationer. 



ÖVERLAPPANDE TRÅDNÄT
ENKEL INSTALLATION
Power-teK® nätmattor har en minsta tjocklek 
på 30 mm och ett överlappande trådnät. För-
längningen på 100 mm gör mattan enkel att 
greppa medan man sträcker den lösa änden 
före tillslutning. Tillslutningen med krokar går 
därför snabbt och enkelt. Nätöverlappningen 
kan vid behov vikas inuti produkten för att 
behålla formen på mineralullen.

1

OPTIMERAT TRÅDNÄT
ÖVERLÄGSEN FORMBESTÄNDIGHET
Bättre sammanfogning tack vare ny 
utrustning ger en bättre fixering som håller 
ståltrådarna på plats. Dessutom bibehålls 
produktens form och flexibilitet under 
installationen, vilket kan spara både tid och 
pengar.

4STRAPEX-BAND
LÄTTARE ATT HÅLLA RENT,  
SÄKRARE ARBETSPLATS
Tack vare bärbandet kan alla bestämmelser 
som kräver minimal mängd emballage på 
arbetsplatsen följas. Emballaget kan tas bort 
och avfallsorteras i förvaringsområdet medan 
produkten förvaras som en rulle. På detta sätt 
kan olyckor orsakade av löst emballage 
undvikas.
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OPTIMERAD BREDD
VALET ÄR DITT
Du kan, beroende på dina behov, specificera 
bredden på nätmattorna. Som standard finns 
bredder på 500, 900 respektive 1 000 mm. Alla 
våra Power-teK®-nätmattor på rulle har samma 
ytterdiameter, vilket optimerar logistiken och 
säkerställer en funktionell hantering.
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ENASTÅENDE ISOLERINGSPRESTANDA
ENERGIEFFEKTIVITET 
OCH BRANDSKYDD
Power-teK® nätmattor ger den perfekta kombi-
nationen av termisk isolering och brandskydd. 
Dessutom har alla Power-teK®-nätmattor 
A1-certifiering. De lämpar sig därför extra bra 
för högtemperaturapplikationer. 
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MINDRE AVFALL
LÄTTARE OCH SÄKRARE ATT BÄRA
Traditionella nätmattor kräver att emballaget 
hålls på plats under transporten till installa-
tionsplatsen. Med nätmattan Power-tek® 
kan emballaget tas bort och avfallssorteras 
i förvaringsområdet. Strapex-bandet ser till 
att nätmattan behåller sin form.
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Horisontell och vertikal, rund utrustning                      Industriella rörledningar

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

LOGISTIKFÖRDELAR: 
NYTT FORMAT FÖR 
EUROPAPALLAR FÖR 
EFFEKTIVARE HANTERING MED GAFFELTRUCKAR OCH PALLTRUCKAR.



FÖRDELAR MED MINERALULL 
MED ECOSE® TECHNOLOGY

ECOSE® TECHNOLOGY
TEKNISK ISOLERING ALDRIG KÄNNTS BÄTTRE

All vår högprestandaisolering för industrin, 
värme, ventilation och luftkonditionering 
samt fartygskonstruktioner levereras 
med ECOSE® Technology, vårt unika binde-
medel utan tillsatt formaldehyd. Eftersom 
våra produkter med naturligt bindemedel 
är framtagna särskilt för teknisk isolering 
ger de en perfekt kombination av energi-
effektivitet och hållbarhet för alla 
användningsområden.

»  Kontinuerlig värme-, och  
ljudisolering samt brandskydd

»  Certifierad enligt Eurofins  
Indoor Air Comfort Gold 

»  Kvalitetsstandarderna RAL och EUCEB

»  Uppfyller nationella bestämmelser  
om produktutsläpp 

» Låg miljöbelastning

»  Ingen tillsatt akryl eller  
fenolformaldehyd 

» Naturlig färg

» Behaglig att hantera*

» Kliar mindre*

» Diskret lukt*

*  I en undersökning konstaterade installatörer att isoleringsmaterial av mineralull 
med ECOSE® Technology är behagligare att använda, kliar mindre och har en  
diskretare lukt jämfört med konventionella isoleringsmaterial.



” Våra isoleringsprodukter är bra för  
både dig och miljön. De kan spara mycket 
energi, särskilt vid högtemperatur- 
applikationer, för att förbättra komforten 
generellt. Tänk grönt, bygg blått!” 

Nenad Z., kvalitetschef på Novi Marof (Kroatien)

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE



Produktegenskaper Referens Beskrivning/specifikationer Enhet Standard

Brandreaktion – A1 – SS-EN 13501-1

Värmeledningsförmĺga 50 100 200 300 400 500 600 °C SS-EN 12667

0,040 0,047 0,067 0,094 0,130 0,173 0,228 W/(m·K)

Maximal användnings-
temperatur

ST(+) 620 °C SS-EN 14706

AS-kvalitet – ≤ 10 ppm SS-EN 13468

Densitet ca. 70 kg/m3 SS-EN 1602

Vattenabsorption ≤ 1,0 kg/m2 SS-EN 1609

Motståndsfaktor för 
diffusion av vattenånga

1 – SS-EN 14303

Fibersmältpunkt ≥ 1 000 °C DIN 4102-17

Luftflödesmotstånd r ≥ 20 kPa·s/m² SS-EN 29053

Silikonfria fibrer – Tillverkat utan tillsats av silikonolja – –

Trådnät – 25 × 0,7 × 0,3 mm – SS-EN 10223-2

Identifikationskod – MW–EN14303–T2–ST(+)620–WS1–CL10 – SS-EN 14303

De tekniska detaljerna tjänar enbart som information. Se databladet för exakta specifikationer. www.ki-ts.com

POWER-TEK® WM 620 GGN

TEKNISKA DATA

Matta av mineralull med galvaniserad tråd häftad på galvaniserat trådnät 

POWER-TEK® WM 640 GGN

Produktegenskaper Referens Beskrivning/specifikationer Enhet Standard

Brandreaktion – A1 – SS-EN 13501-1

Värmelednings-
förmĺga*

50 100 200 300 400 500 600 °C SS-EN 12667

0,040 0,046 0,062 0,084 0,112 0,146 0,190 W/(m·K)

Maximal användnings-
temperatur*

ST(+) 640 °C SS-EN 14706

AS-kvalitet* – ≤ 10 ppm SS-EN 13468

Densitet ca. 80 kg/m³ SS-EN 1602

Vattenabsorption* ≤ 1,0 kg/m2 SS-EN 1609

Motståndsfaktor för 
diffusion av vattenånga

1 – SS-EN 14303

Fibersmältpunkt ≥ 1 000 °C DIN 4102-17

Luftflödesmotstånd r ≥ 40 kPa·s/m² SS-EN 29053

Silikonfria fibrer – Tillverkade utan tillsats av silikonolja – –

Trådnät – 25 × 0,7 × 0,3 mm – SS-EN 10223-2

Materialkod isolering* – 10.01.02.40.08 – AGI Q132

Identifikationskod – MW–EN14303–T2–ST(+)640–WS1–CL10 – SS-EN 14303

* Övervakas enligt VDI 2055. De tekniska detaljerna tjänar enbart som information. Se databladet för exakta specifikationer. www.ki-ts.com

Matta av mineralull med galvaniserad tråd häftad på galvaniserat trådnät



POWER-TEK® WM 660 GGN

Produktegenskaper Referens Beskrivning/specifikationer Enhet Standard

Brandreaktion – A1 – SS-EN 13501-1

Värmeledningsförmĺga* 50 100 200 300 400 500 600 650 °C SS-EN 12667

0,040 0,046 0,060 0,079 0,102 0,131 0,166 0,186 W/(m·K)

Maximal användnings-
temperatur*

ST(+) 660 °C SS-EN 14706

AS-kvalitet* – ≤ 10 ppm SS-EN 13468

Densitet ca. 100 kg/m³ SS-EN 1602

Vattenabsorption* ≤ 1,0 kg/m2 SS-EN 1609

Motståndsfaktor för 
diffusion av vattenånga

1 – SS-EN 14303

Fibersmältpunkt ≥ 1 000 °C DIN 4102-17

Luftflödesmotstånd r ≥ 50 kPa·s/m² SS-EN 29053

Silikonfria fibrer – Tillverkade utan tillsats av silikonolja – –

Trådnät – 25 × 0,7 × 0,3 mm – SS-EN 10223-2

Materialkod isolering* – 10.01.03.50.10 – AGI Q132

Identifikationskod – MW–EN14303–T2–ST(+)660–WS1–CL10 – SS-EN 14303

* Övervakas enligt VDI 2055. De tekniska detaljerna tjänar enbart som information. Se databladet för exakta specifikationer. www.ki-ts.com

POWER-TEK® WM 680 GGN 

Produktegenskaper Referens Beskrivning/specifikationer Enhet Standard

Brandreaktion – A1 – SS-EN 13501-1

Värmeledningsförmĺga 50 100 200 300 400 500 600 650 °C SS-EN 12667

0,040 0,047 0,061 0,078 0,098 0,125 0,159 0,179 W/(m·K)

Maximal användnings-
temperatur

ST(+) 680 °C SS-EN 14706

AS-kvalitet – ≤ 10 ppm SS-EN 13468

Densitet ca. 120 kg/m³ SS-EN 1602

Vattenabsorption ≤ 1,0 kg/m2 SS-EN 1609

Motståndsfaktor för 
diffusion av vattenånga

1 – SS-EN 14303

Fibersmältpunkt ≥ 1 000 °C DIN 4102-17

Luftflödesmotstånd r ≥ 65 kPa·s/m² SS-EN 29053

Silikonfria fibrer – Tillverkade utan tillsats av silikonolja – –

Trådnät – 25 × 0,7 × 0,3 mm – SS-EN 10223-2

Identifikationskod – MW–EN14303–T2–ST(+)680–WS1–CL10 – SS-EN 14303

De tekniska detaljerna tjänar enbart som information. Se databladet för exakta specifikationer. www.ki-ts.com

ALLA VÅRA POWER-TEK® NÄTMATTOR FINNS ÄVEN SOM:

Matta av mineralull med galvaniserad tråd häftad på galvaniserat trådnät

Matta av mineralull med galvaniserad tråd häftad på galvaniserat trådnät 

• Power-teK® WM GSN: Som Power-teK® WM GGN, men med V2A-häfttråd häftad på galvaniserat trådnät

• Power-teK® WM SSN: Som Power-teK® WM GGN, men med V2A-häfttråd häftad på V2A-trådnät

• Power-teK® WM GGA: Som Power-teK® WM GGN, men med mellanlager av aluminiumfolie

• Power-teK® WM GSA: Som Power-teK® WM GSN, men med mellanlager av aluminiumfolie

• Power-teK® WM SSA: Som Power-teK® WM SSN, men med mellanlager av aluminiumfolie

• Power-teK® GGV: Som Power-teK® GGN, men med mellanlager av vit duk (komfortskikt). (Inte tillgängligt för WM 680)
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Knauf Insulation d.o.o. 
Varaždinska 140
42220 Novi Marof
+385 42 401 300
ts@knaufinsulation.com
www.ki-ts.com

Håll dig uppdaterad kring de senaste 
nyheterna och kommande händelser och se 
våra videor om olika tillämpningar på 
www.ki-ts.com/exper-team

KONTAKT

EXPER-TEAM ONLINE

Företaget
Knauf Insulation är med sina 40 års erfarenhet inom branschen ett av de snabbast växande och mest välrenommerade globala företagen inom isolering, med 
över 5 500 anställda i fler än 35 länder och över 38 fabriker. Som en del av den familjeägda Knauf-gruppen tillgodoser Knauf Insulation Technical Solutions kun-
dernas behov inom industri, skeppsbyggnad, värme, ventilation och luftkonditionering. Med genuin marknadsförståelse och specialistkunskaper inom isolering 
kan vi tillhandahålla ett brett produktsortiment för att möta dina specifika krav. 
Med ensamrätt, inklusive fotomekanisk reproduktion och lagring i elektroniska medier. Kommersiell användning av de processer och arbetsprocedurer som 
presenteras i detta dokument är förbjudet. Yttersta noggrannhet har iakttagits vid sammanställning av information, texter och illustrationer i detta dokument. 
Trots det kan fel inte helt uteslutas. Utgivaren och redaktörerna bär inte något juridiskt ansvar och har ingen ansvarsskyldighet av något slag för felaktig infor-
mation eller följderna därav. Utgivaren och redaktörerna är tacksamma för information om eventuella felaktigheter samt förslag till förbättringar.


