
Conlit Steel  
protect Board ALU  
(Conlit 150A/F) 
Műszaki adatlap

GépéSzeti éS teChnoLóGiAi SziGeteLéSek LezárvA: 2012. júniUS 21.

tűzvédelmi alufólia kasírozású lemez
Conlit tűzvédelmi rendszerek

Műgyanta kötésű, nyomásálló tűzvédelmi csőhéj kőzetgyapotból különböző tűzvédelmi célokra. A ConLit Steel protect Board ALU 
tűzvédelmi csőhéj üveg szálháló erősítésű alufóliával van kasírozva.



Termékleírás
A ConLit Steel protect Board ALU lemezek:
• nem éghetőek (A1)
• párazáróak
• hangelnyelők
• hőszigetelők
• jól feldolgozhatóak
• alaktartók
• víztaszítók
• újrahasznosíthatóak

Fel hasz ná lá s
•  Acéloszlopok és acél tartórudak tűzvédelme; 
• VB födémek tűzvédelme; 
•  Acéllemezes szellőzőcsatornák tűzvédelme.
A bemutatott felhasználási példák az egyedi esetek különleges 
körülményeit nem vehetik figyelembe, és ezért felelősséget 
sem vállalhatunk értük. 

Szállítás, csomagolás
Csak az általunk kiadott és részünkről Ön által ismertnek fel-
tételezett általános értékesítési, Szállítási és Fizetési Feltéte-
leket (legutolsó kiadás) tekintjük magunkra nézve érvényes-
nek. A méretek, termékválaszték, csomagolási egységek az 
érvényes árlistában találhatók (www.rockwool.hu).

Minőség és biztonság
A tűzvédelem területén a burkolatokkal szemben szigorú köve-
telményeket támasztanak a biztonságot és a minőséget illetően. 
Magas hőmérsékletállóság, hatékony hő-, hang- és tűzvédelem 
biztosítása szükséges. A rockwool cég jól átgondolt, bevált és 
rendkívül biztonságos megoldásokat kínál. Az állandóan jó mi-
nőséget a cégen belüli és kívüli rendszeres anyagvizsgálatok 
garantálják.

A fenntartható fejlődés szolgálatában
A rockwool, mint környezettudatos cég, nagy hangsúlyt fektet 
termékei előállítása és felhasználása során a fenntartható fejlő-
désre és a természet védelmére.

A rockwool termékek kiváló hőszigetelő tulajdonságuk mellett 
további négy, a fenti filozófiához illeszkedő termékjellemzővel is 
rendelkeznek:
¢  tűzvédelem (a kőzetgyapot 1000 °C-ig tűzálló) 
¢  Akusztikai komfort (kiváló hangszigetelés) 
¢  tartósság (méret- és alaktartó) 
¢   Fenntarthatóság (a fenntartható fejlődést szolgáló anyagok 

alkalmazása)

Conlit Steel protect Board ALU (Conlit 150A/F)
Conlit tűzvédelmi rendszerek

Tulajdonság Jel Érték Mértékegység Vonatkozó szabvány

tűzvédelmi osztály — A1 — MSz en 13501-1

Alkalmazási hőmérséklethatár — 250 °C —

olvadáspont tt > 1000 °C Din 4102

hővezetési tényező λ 0,040 W/m·k –

testsűrűség ρsm > 165 kg · m–3 —

Fajlagos hőkapacitás Cp 0,84 kj·kg-1·k-1 —
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ezek a műszaki információk mostani tudásszintünket és tapasztalatainkat tükrözik. Az előzetes értesítés nélküli változtatások jogát 
fenntartjuk. kérjük, hogy ennek a termékismertetőnek mindig a legfrissebb változatát használja, mivel tapasztalataink és ismere-
teink állandóan bővülnek. kérdéses esetekben kérjük, vegye fel a kapcsolatot munkatársunkkal. 


