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THERMO-TEK LM AIR ALU
LAMELLMATTOR FÖR PERFEKT 
PASSFORM PÅ RÖR OCH 
REKTANGULÄRA KANALER

ANVÄNDARVÄNLIGT
MULTI-FUNKTIONELLT MATERIAL
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THERMO-TEK LAMELLMATTA 
LM AIR ALU: LÄTT, MJUK OCH MED 
UNIKA FLEXFIBER
Thermo-teK lamellmatta LM Air ALU är en matta som består av 
separata, vertikala lameller av mineralull. Lamellerna är samman-
fogade med en slitstark aluminiumfolie på ena sidan.

Knauf mineralullsprodukter är tillverkade med ECOSE® Technology, ett bindemedel som inte har någon till-
satt formaldehyd och som är baserat på förnybara bio-baserade ingredienser istället för petroleumbaserade 
kemikalier.  Teknologin gör produkterna extra behagliga att hantera vilket gör dem 
extra installationsvänliga (de är mjuka, men flexibla och ger en behaglig känsla). 
Samtliga tekniska egenskaper håller en konkurrenskraftig nivå eller högre. 
Hantering, installation och fastsättning motsvarar gällande marknadsstandarder.

ECOSE® Technology, bindemedel utan tillsatt formaldehyd ger en luktfri, behaglig mineralull 
med utmärkt fiberelasticitet för perfekt passform på alla typer av rör, kanaler och behållare.

FLERA FÖRDELAR

VÅRA NYA LAMELLMATTOR LM AIR ALU ÄR 
TILLVERKADE MED ECOSE® TECHNOLOGY.

  Mycket lättare än liknande  
produkter

 Optimal kompressionsstyrka

 ECOSE® Technology 

  Enkel att hantera, skära och instal-
lera oavsett form (perfekt passform 
runt hörn på rektangulära kanaler, 
formbar och formbeständig/ 
utmärkt passform även på rör med 
liten diameter)

  Hållbar och robust utan att vara  
för styv

  Ser proffsig ut på den färdiga  
installationen

 Emballage i återvinningsbar plast

LÄGRE VIKT
30%

jämfört med andra 
produkter i 

mineralull**

*   av 788 intervjuade installatörer, svarade 95 % att mineralull 
med ECOSE-Technology „kliade“ mindre än traditionella  
mineralulls produkter

** bara 1 kg/m 2 gäller för 30 mm tjocklek

MJUK ATT 
HANTERA*



TYPISK ANVÄNDNING EMBALLAGE

Isolering av runda ventilationskanaler

Isolering av rektangulära ventilationskanaler

Isolering av rörinstallationer

Thermo-teK lamellmatta Mat LM Air ALU levereras i en 
kraftig plastsäck som ger utmärkt skydd mot smuts, 
damm och fukt. Emballaget gör att Knauf isoleringspaket 
kan staplas utan att glida och är enkla att bära, hantera 
och förvara. De tomma plastsäckarna kan användas för 
avfall under och efter installationen.

APPLIKATIONSOMRÅDEN
Thermo-teK lamellmatta LM Air ALU rekommenderas för värme- och ljudisolering 
för definierade applikationsområden inom teknisk isolering.

•  Isolering av ventilationskanaler (rektangulära och runda)
• Rörledningar

Rekommenderad rördiameter från 35 mm. Produkten levereras i standardtjocklekar mellan 25 och 100 mm.

Luftkanaler (runda) RörledningarLuftkanaler (rektangulära)  

Lastning av 12 rullar  
på pall

Singelförpackad  
isoleringsrulle
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KONTAKT

KITS TT LM AIR ALU FLYER 112019 SWE

FÖRETAGET
Knauf Insulation är med över 40 års erfarenhet ett av de snabbast växande och mest välrenommerade globala företagen inom isolering. Företaget har drygt 
5 500 anställda i mer än 35 länder vid 38 produktionsanläggningar. Den familjeägda Knauf-gruppen Knauf Insulation Technical Solutions tillgodoser kundernas 
behov inom industri, skeppsbyggnad, värme, ventilation och luftkonditionering. Med genuin marknadsförståelse och specialistkunskaper inom isolering kan vi 
tillhandahålla en bred produktportfölj 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. Utgivare och redaktörer övertar inte något juridiskt ansvar eller någon ansvarsskyldighet av något slag för felaktig informa-
tion och följderna därav. Utgivaren och redaktörerna är tacksamma för information om eventuella felaktigheter samt förslag till förbättringar.

Egenskaper Referens Beskrivning/specifikationer Enhet Standard

Brandreaktion – A2 - s1, d0 – SS-EN 13501-1

Värmeledningsförmåga beroende 
på temperatur

50 100 150 200 250 °C SS-EN 12667

0,044 0,055 0,072 0,088 0,112 W/(m·K)

Högsta användningstemperatur ST(+) 250 °C SS-EN 14706

Användningstemperatur laminering – ≤ 80 °C –

Densitet   ca. 28   kg/m3  SS-EN 1602

Total vattenabsorption ≤ 1 kg/m² SS-EN 1609

Motståndsfaktor för diffusion av vattenånga 
ekvivalent luftlagertjocklek

sd ≥ 200 m SS-EN 12086

Silikonfri – Inga utsläpp av störande substanser – –

Specifik värmekapacitet Cp 1030 J/(kgK) SS-EN ISO 10456

Identifikationskod – MW–EN14303–T4-ST(+)250–WS1–MV2 – SS-EN 14303

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

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

CERTIFIKAT PRESTANDADEKLARATION WWW.DOPKI.COM/T4308OPCPR
Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

SAMMANFATTNING
Thermo-teK lamellmatta LM Air ALU är en 
innovativ produkt från  Knauf Insulation, med 
universell passform för högkvalitativ isolering 
av alla typer av rörledningar – såväl runda 
som rektangulära. De avancerade produkte-
genskaperna garanterar en perfekt passform 
även på små rör. Snabb och användarvänlig 
installation sänker kostnaderna genom hela 
processkedjan.


