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Informace uvedené v tomto letáku jsou jediným a zevrubným
popisem výrobku a jeho technických vlastností. Z obsahu
tohoto letáku vak nevyplývá ádná obchodní záruka. Pokud
je uvedený výrobek pouit v aplikaci, která není výslovnì
uvedena v tomto letáku, nemùeme zaruèit jeho stálost
a vhodnost pro tuto aplikaci bez naeho pøedchozího
výslovného souhlasu (na vyádání). Tento leták nahrazuje
vekeré døíve zveøejnìné letáky. Vzhledem k neustálému
vývoji naich výrobkù si vyhrazujeme právo na úpravu tohoto
letáku bez pøedchozího upozornìní.
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Návratnost investice
Pøi rozhodnutí investovat do nových
instalací bychom se mìli ujistit, e
investice bude optimálnì funkèní,
efektivní a samozøejmì návratná
v pomìrnì krátké dobì. Jednoduchým zpùsobem, jak zvýit efektivitu technologických procesù, je
pouití pøísluné izolace. Díky
správnì vybrané izolaci lze minimalizovat spotøebu energie a maximalizovat dobu fungování instalace
bez nutnosti oprav.
Spolehlivost a efektivita procesù

Udrení tepelných ztrát, které vznikají
pøi pøepravì a skladování média, na
minimální úrovni má podstatný vliv na
výsledek bilance spotøeby energie. Pøi
procesech, pøi kterých je nutno udret
teplotu v potrubí a nádrích v rámci
úzkého teplotního rozsahu, tento úkol
plní správnì navrená a provedená izolace. Vede to k lepí celkové efektivitì
procesu. Pøísluná izolace napomáhá
rovnì omezit nutnost údrbáøských
prací. Korozi zpùsobenou vlhkostí,
která se dostane do izolace, lze podstatnì omezit pouitím pøísluného izolaèního øeení, co jetì více zvyuje
efektivitu a prodluuje dobu pouívání
daného procesu.

iroký výbìr speciálnì
navrených výrobkù

Paroc má dlouhou historii výzkumu
a rozvoje v oblasti izolací pro prùmysl.
V tomto procesu hraje významnou roli
blízká spolupráce se zákazníky. Vekeré
produkty jsou navrhovány tak, aby
zvýily efektivitu a funkènost procesù
a výrobních podnikù. Peèlivì nasloucháme potøebám naich zákazníkù
a vytváøíme produkty tak, abychom jim
vyhovìli. Nae izolaèní systémy pro
prùmyslová potrubí, které lze rychle
nainstalovat, jsou dobrým pøíkladem
úsilí o vytvoøení nových inovaèních
øeení. iroký výbìr speciálních izolaèních výrobkù Paroc pro prùmysl
znamená, e snadno najdeme nejlepí
øeení odpovídající potøebám klientù.
Díky neustálé inovaci, vytváøení a poskytování nejlepích dostupných øeení
si Paroc zajistil pozici jednoho z nejlepích expertù v oblasti technických
izolací v Evropì.

Investice do izolace, investice
do péèe o ivotní prostøedí

Ve svìtì, který si èím dál více uvìdomuje hrozby pro ivotní prostøedí, mají
výhody vyplývající z pouití pøísluného
izolaèního øeení velký význam. Nií
spotøebou energie podniky pøispívají
ke sníení emisí skleníkových plynù
a také ke sníení spotøeby paliv
potøebných k její výrobì. Továrna,
která si pøi své èinnosti uvìdomuje
moné hrozby pro ivotní prostøedí,
mnohem snadnìji udrí krok se stále
pøísnìjími poadavky v oblasti ochrany ivotního prostøedí.
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Proè zvolit izolace Paroc pro prùmysl?
Paroc vyrábí izolace z kamenné vlny
- nejúèinnìjí a nejrozíøenìjí izolaèní materiál v prùmyslu a energetice. Výborná tepelná a zvuková
izolaèní schopnost kamenné vlny
a také její vysoká odolnost vùèi
pùsobení nízkých a vysokých teplot
jsou vysoce cenìny a díky nim je kamenná vlna nejpopulárnìjím izolaèním materiálem pouívaným
v prùmyslu a energetice.
Poární odolnost - vlastní tøída

Kamenná vlna vzniká roztavením
a rozvláknìním kamenù, jako napø.
gabra, vápence a bazaltu. Je tedy dokonalým materiálem pro protipoární
izolace. Teplota mìknutí vláken èiní
pøiblinì 1200°C. Ve srovnání s jinými
produkty klasifikovanými jako
nehoølavé, jako napø. skelná vlna s teplotou mìknutí na úrovni 500 stupòù,
je kamenná vlna svou vlastní tøídou.
Vysoká provozní teplota

V instalacích pro pøepravu a skladování média o teplotách do 750°C je
klíèovou otázkou, aby izolace byla
odolná vùèi neustálému pùsobení velmi vysokých teplot a nemìnila pøitom
svùj tvar a vlastnosti. Pøi maximální
provozní teplotì na úrovni 750°C si
produkty Paroc s vysokou hustotou
udrují svùj tvar, odolnost vùèi stlaèení
a tepelnou izolaèní schopnost po
celou dobu pouívání izolace.

Vlevo vzorek kamenné vlny pøed
zkoukou nehoølavosti, vpravo po
zkouce

Teplota, °C
Kamenná vlna
PAROC nadále
chrání konstrukci
pøed ohnìm*
* Centrum
technických
zkouek Finska
VTT

Sklenìné materiály se taví

Døevìné materiály hoøí
Plastové materiály se taví

Èas, min
Diagram 1.
Chování vybraných stavebních materiálù v pøípadì celulózového poáru. Køivka
simuluje nárùst teploty ohnì v prostøedí místnosti. Standardní køivka spalování ISO
834.
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Tepelná vodivost λ10, W/mK

Chloridy (Cl-), ppm

Nepøípustná úroveò

Celková tepelná vodivost

Konvekce

Pøípustná úroveò

Vyzaøování
Vodivost vzduchem
Vodivost vlákny

Kamenná vlna PAROC

Hustota izolace, kg/m3
Diagram 2.
Tepelná vodivost kamenné vlny.

Dokonalá tepelná odolnost

Hlavním úkolem tepelné izolace je
zabránit tepelným ztrátám. Díky své
nízké tepelné vodivosti se kamenná
vlna dokonale hodí k tomuto úèelu.
Díky irokému výbìru produktù jsme
vdy schopni dodat pøísluné øeení,
nezávisle na podmínkách, rozsahu teplot èi úrovni vlhkosti. V továrnách
Paroc lze vyrobit produkty s rozsahem
hustoty od 30 do 240 kg/m3. Je to mnohem irí rozsah ne u jiných izolaèních
øeení. Umoòuje to vìtí prunost pøi
navrhování optimálního izolaèního
øeení.
Tlumení hluku

Vzduch s vysokou rychlostí, pára
a pøemísování kapalin zpùsobují velký
hluk a mohou negativnì ovlivnit pra-

Sodíkové a køemièitanové ionty
(Na+ a SiO32-), ppm
Diagram 3.
Obsah chloridù, køemièitanù a sody ve vodì po proplachu vlny

covní prostøedí. Vzhledem ke své
pórovité struktuøe vlákna a vysoké
hustotì produkty Paroc zajiují dobrou zvukovou izolaci, která vytváøí
pøíjemnìjí pracovní prostøedí.
Odolnost vùèi korozi

Koroze zaøízení a potrubí pod izolací
vede k èetným nákladným a dlouhotrvajícím prostojùm a opravám.
Klíèem k ochranì izolovaných kovových povrchù pøed pùsobením vlhkosti a jiných kodlivých látek je
pouití hydrofobního, nehygroskopického, chemicky odolného a stálého
izolaèního materiálu. Produkty Paroc
splòují vekeré tyto poadavky a navíc
jejich nízký obsah chloru a iroký
výbìr obloení minimalizují riziko
výskytu koroze.

Pøísluný produkt pro dané pouití

Díky vestrannému výbìru produktù,
které Paroc nabízí, je snadné vybrat
optimální izolaèní øeení pro kadou
situaci. iroká paleta prefabrikovaných
výrobkù umoòuje sníení doby
potøebné pro provedení instalace na
nezbytné minimum. Instalaci a práce
na pláti, obzvlátì v pøípadì
potrubních pouzder, usnadòuje rovnì
u izolaèních materiálù stálost rozmìrù
produktù Paroc.
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Zpracovatelský prùmysl
Zpracovatelský prùmysl vyaduje
speciální izolaèní øeení. Teplota
potrubí musí být udrována ve stanoveném rozsahu, tepelné ztráty je
nutno minimalizovat a celý proces
musí být spolehlivý, stálý a bezpeèný. Prùmyslovì vyrábìná
a vzájemnì kompatibilní potrubní
pouzdra Paroc zaruèují stejnou izolaèní schopnost jak u jednoduchých
trubek, tak i u kolen potrubí, èím
umoòují udret optimální vlastnosti pro celé potrubí.
iroký výbìr speciálních izolaèních
øeení Paroc pro zpracovatelský
prùmysl je zachycen na obrázku.

Skøíòka s izolací ventilu

Výmìník tepla

Zahøívané potrubí
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Tlaková nádr

Skøíòka s izolací límce
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Koleno vysokoteplotního potrubí
Vysokoteplotní potrubí

Støecha nádre

Stìna nádre
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Elektrárny
Vysoké teploty vznikající bìhem
výroby energie a rùznorodost prvkù,
které je nutno izolovat, vyadují
iroký výbìr speciálních izolaèních
øeení. Napø. pro izolaci kotlù jsou
zapotøebí vícevrstvá, pruná øeení
zaloená na rohoích. Nádre
vyadují výbìr desek o rùzné
tlouce a vysoké odolnosti vùèi
stlaèení. Paroc vyvinul izolaèní øeení
pro kotle, nádre, spalinové kanály,
komíny a jiná zaøízení, která zvyují
efektivitu elektráren, jejich spolehlivost a prodluují dobu pouívání.
iroký výbìr speciálních izolaèních øeení Paroc pro elektrárny
je zachycen na obrázku.

Výmìník
Stìna kotle

Skøíòka s izolací ventilu

Koleno vysokoteplotního potrubí

Skøíòka s izolací límce

Vysokoteplotní potrubí
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Spalinové vedení
Plocha spalinového filtru

Prùmyslový komín
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Izolaèní øeení pro potrubí
Potrubí je klíèovým prvkem
vekerých prùmyslových procesù.
A u v elektrárnách èi ve zpracovatelském prùmyslu, dobøe
navrené a efektivní potrubí je nutnou podmínkou zajitìní správného
fungování procesù.

Izolaèní øeení Paroc pro prùmyslová potrubí se skládají ze standardní
izolace trubek, vícevrstvé izolace trubek a izolace kolen potrubí. Pro
nároènìjí podmínky je hlavním øeením
kompatibilní vícevrstvá izolace.
Rychlá, ekonomická instalace

Nároèné aplikace

Funkènost a efektivita procesu
vyaduje, aby si látka pøepravovaná
potrubím zachovala své nominální
hodnoty a aby tepelné ztráty byly minimalizovány. Potrubí musí být nejen
efektivní, ale i spolehlivé, stálé, bezpeèné a ekologické.
V praxi je dùleitým zpùsobem, jak
splnit vechny tyto podmínky, vybavení
trubek úèinnou tepelnou izolací, která
zabrání kolísání teplot. Kromì toho je
podstatným faktorem rovnì protipoární ochrana konstrukce, zabránìní
kondenzaci vodní páry a korozi, redukce hluku, mechanická odolnost po celou dobu pouívání izolace.
Samozøejmì je také dùleité, aby
proces instalace izolace byl co nejjednoduí a nejrychlejí. Kromì toho, e
samotná instalace je ekonomiètìjí
a zkracuje se doba prostojù, nedochází
k chybám pøi instalaci, co zvyuje spolehlivost izolace po dlouhou dobu.

Jednou z hlavních pøedností vícevrstvých izolaèních øeení Paroc ve
srovnání s øeeními zaloenými na rohoích s drátìným pletivem je snadnost a pøesnost pøi instalaci. Vzhledem
k výjimeènì velké pøesnosti a kompatibilnosti prefabrikovaných komponent
izolace je instalace jednoduchá
a snadná. Izolace nevyaduje ádné
dodateèné opìrné konstrukce, které
jsou nezbytné v pøípadì rohoí
s drátìným pletivem. Díky tomu se eliminuje hlavní pøíèina tepelných ztrát.
Výhody systému Paroc mají obzvlátì
podstatný význam pro izolaci kolen potrubí. Pouívá se stejný materiál, se
stejnými vlastnostmi, ale bez potøeby
jeho doøezávání na místì stavby
a pouívání opìrných konstrukcí, èili
pøíèin èasové nároènosti u instalace
izolace z rohoí.
Instalace prefabrikovaných komponent izolace je znaènì rychlejí ne
u komponent z rohoí s drátìným ple-

tivem. Díky tomu lze podstatnì uetøit
na pøímých i nepøímých nákladech.
Instalace vyaduje mení poèet
instalátorù a vybavení, vèetnì leení.
Je nutno zdùraznit fakt, e namontování izolace zaloené na potrubních
pouzdrech a segmentech Paroc
zvládne instalátor se základními znalostmi. Co není moné v pøípadì
provádìní izolace zaloené na rohoích. Snadnìji se stanoví i harmonogram prací a práce jsou èasovì ménì
nároèné. Vzhledem k vysoké pøesnosti továrních rozmìrù øeení Paroc nevznikají prakticky ádné zbytky izolace a místo stavby zùstává èisté. Je to
jeden z viditelných dùkazù toho, jak
se toto øeení vyplatí.

Vechny tyto poadavky byly zohlednìny pøi vývoji izolaèního systému
Paroc pro prùmyslová potrubí. Tento
systém se skládá z prefabrikovaných,
vzájemnì kompatibilních komponent
izolace, pro jednoduché trubky jsou to
potrubní pouzdra Paroc, pro kolena
pak doporuèujeme segmenty Paroc.
Pøi splòování poadavkù na izolaci pro
prùmyslová potrubí systém Paroc vytvoøil vlastní tøídu, jak v kategorii dlouhodobého optimálního fungování,
tak i v kategorii rychlosti a snadnosti
instalace.
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Pøednosti izolace Paroc pro potrubí

Úèinná izolace

●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

Jednoduchá instalace.
Minimální tepelné ztráty vzhledem k eliminaci tepelných mostù díky pøekrývajícím
se vrstvám izolace.
Hustota do 140 kg/m3 pro pouití v nároèných a vysokoteplotních podmínkách.
Stejné izolaèní vlastnosti jak u jednoduchých potrubních pouzder, tak i u kolen.
Není potøebná opìrná konstrukce.
Kompatibilní potrubní pouzdra a kolena.
Sníení nepotøebných odpadù vznikajících kvùli øezání na místì stavby.
Rychlejí a ekonomiètìjí instalace.
Velký výbìr rozmìrù a tloutìk pro standardní a speciální potrubí.
Vysoká mechanická odolnost i pøi vysokých teplotách.

!
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Doporuèované produkty
pro izolaci potrubí

Níe uvedená tabulka pøedstavuje
hlavní produkty a jejich kombinace pro
rùzná pouití. Izolaèní vrstvy obsaené
v tabulce jsou produkty doporuèovanými firmou Paroc, ale lze

pouít i ménì vrstev izolace. Pokud je
vyadovaná PAROC Section nebo
PAROC Segment, lze pouít také
PAROC Section 140 nebo PAROC
Segment 140.
Pøi teplotách pøesahujících 250°C
se doporuèují alespoò dvì vrstvy

izolace. Na základì dlouholetých
zkueností doporuèujeme pouití potrubních pouzder o hustotì 140 kg/m3
jako první vrstvy, pokud teplota trubky pøesahuje 350°C (viz tabulka).

Izolaèní systém doporuèovaný firmou Paroc
Teplo- Tlouka
ta
izolace

°C

Izolace pro jednoduché trubky

Izolace pro kolena potrubí

Izolaèní vrstva

s, mm
1.

2.

Izolaèní vrstva
‡3

1.

2.

† 250

< 120

PAROC Section

> 250

‡ 120

PAROC Section

> 350

> 120

PAROC Section 140 PAROC Section

† 250

‡ 160

PAROC Lock

> 250

> 160

PAROC Lock

PAROC Section

PAROC Segment + PAROC Segment

PAROC Segment

> 350

> 160

PAROC Lock 140

PAROC Section

PAROC Segment 140 + PAROC Segment 140 2)

PAROC Segment

> 320

PAROC Lock 140

PAROC Section

PAROC Segment 140 + PAROC Segment 140 2)

PAROC Segment

‡3

PAROC Segment
PAROC Section
PAROC Section

1)

PAROC Segment

PAROC Segment

PAROC Segment 140

PAROC Segment PAROC Segment

1)

z PAROC Lock system
PAROC Segment + PAROC Segment

Instrukce týkající se jednovrstvých a dvouvrstvých øeení mají zabránit vzniku tìrbin
tvoøících se v izolaci. Pokud je celková tlouka
izolace tak velká, e tlouka dostupných produktù ve dvou vrstvách nevystaèuje, pouívají
se tøi nebo více vrstev izolace.
1)

PAROC Section

PAROC Segment

2)
Pøi pouití PAROC Lock 140 jako první vrstvy
izolace u jednoduchých trubek se první vrstva
kolena potrubí izoluje produktem PAROC
Segment 140 ve vrstvách do okamiku, kdy
je dosaena stejná tlouka izolace jako
u PAROC Lock 140.
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Jednoduchá potrubí

Univerzální izolace Paroc poskytuje
úèinné izolaèní øeení pro potrubí
s rùznými poadavky. V závislosti na
provozní teplotì potrubí lze standardní
izolaci vyrobit za pouití standardních
produktù a u vysokých teplot za
pouití izolace s vysokou hustotou.

Vysokoteplotní potrubí izolované potrubními
pouzdry v jedné vrstvì

Vysokoteplotní potrubí izolované potrubními
pouzdry ve dvou vrstvách

Dvouvrstvou izolaci lze nahradit produktem
PAROC Lock (z-lock), potrubním pouzdrem
se zámky, které lze nainstalovat v jedné vrstvì

12

IZOLAÈNÍ ØEENÍ PRO PRÙMYSL A ENERGETIKU ■

Srovnání proudìní tepla u tøech izolaèních øeení na stejném jednoduchém potrubí
Projektové hodnoty
Teplota média 530°C
Støední teplota okolí 20°C
Støední teplota izolaèního materiálu 290°C
Rychlost vìtru 0 (bezvìtøí)
Vnìjí prùmìr trubky 406 mm
Vybraná tlouka izolace 160 mm
Materiál plátì: pozinkovaná ocel
Srovnání tepelné vodivosti

PAROC Wired Mat 100
ve dvou vrstvách*

PAROC Section 140
+ PAROC Section

PAROC Lock 140
v jedné vrstvì

Hodnota lambda pøi støední teplotì, W/mK

0,078

0,109/0,052

0,075

Teoretická** tepelná ztráta, W/m

400

382

386

Teoretická** teplota povrchu, °C

52

51

51

Celkový vliv rostoucích èinitelù ve vztahu k tepelným ztrátám

30%

3%

3%

Skuteèná tepelná ztráta***, W/m

520

394

398

Skuteèná teplota povrchu, °C

60

52

52

* Izolaèní øeení z rohoí s drátìným pletivem zahrnuje opìrné konstrukce.
** Poèítaná bez zohlednìní vlivu opìrných konstrukcí, které mohou zpùsobit dodateèné tepelné ztráty.
*** Rozdíl mezi teoretickou a skuteènou tepelnou ztrátou vyplývá z dodatku k souèiniteli tepelné vodivosti. Tento dodatek je dle PN EN nutno
zohlednit, pokud se ve vrstvì izolaèního materiálu nachází opìrná konstrukce.

Pøi pouití produktù PAROC Lock lze
sníit tepelné ztráty minimálnì o 2530% ve srovnání s izolacemi zaloenými
na rohoích s drátìným pletivemu.
Pokud je stanovena maximální tepelná ztráta v potrubí, mùe být
tlouka izolace mnohem nií ne
v pøípadì konstrukcí zaloených na
rohoích s drátìným pletivem. Tak se
sniují náklady na izolaèní materiál,
náklady na plá a práci. Celkem lze
uetøit pøiblinì 25% nákladù.
Navíc je kratí doba instalace, co
znamená, e leení a jiné vybavení
nezbytné pro provedení izolace se
pouívá po kratí dobu a v souvislosti
s tím jsou celkové náklady na místì
stavby nií. Kromì toho izolace
èasem nesedá, take její tlouka
a vlastnosti se nemìní po celou dobu
pouívání potrubí.
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Kolena velkých potrubí

Paroc vyvinul speciální øeení pro izolaci kolen potrubí, které se vyznaèuje
stejnými vlastnostmi jako izolace jednoduchého potrubí.

Kolena vysokoteplotního potrubí izolovaná za
pouití potrubních pouzder a segmentù

Øeení dvouvrstvého segmentu na kolenì
potrubí za pouití potrubních pouzder se
zámky PAROC Lock

Kolena potrubí s malými
a støedními rozmìry

Pro kolena potrubí s malými
a støedními rozmìry Paroc vyvinul
PAROC Section Bends. Podobnì jako
u segmentù Paroc pro kolena velkých
potrubí jsou vlastnosti PAROC Section
Bends stejnì dobré jako u potrubních
pouzder pro jednoduchá potrubí. Byly
navreny pro kolena potrubí ohnutých
pod úhlem 45 a 90 stupòù.

Jak ukazuje níe uvedený obrázek, byly
PAROC Section Bends navreny tak, aby
instalace byla co nejrychlejí a nejjednoduí

1
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Ventily a límce

Ventily a límce potrubí je nutno izolovat za pouití zvlátních, snadno
otevíratelných krytù. Roho s drátìným
pletivem s hliníkovým potahem je
pøipevnìna k vnitønímu povrchu krytu, fólií dovnitø. Díky tomu je provedení vekerých potøebných oprav
a údrbáøských prací jednoduché a estetické a samotný kryt spolu s izolací
lze pouít nìkolikrát.

Zahøívaná potrubí

Aby bylo mono pøepravovat potrubím
viskózní kapaliny, musí být potrubí
zahøíváno. Trubky vybavené ohøevným
vedením se nejprve pokrývají hliníkovou fólií tak, aby se teplo lépe
rozvádìlo po povrchu trubky.
Následnì se izolace instaluje kolem
trubky normálním zpùsobem se zohlednìním zmìnìného vnìjího
prùmìru a teploty daného øeení.
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Potrubí pøehøáté páry
a trubky turbín

Potrubí turbín fungují pøi vysokých teplotách dosahujících 540°C a vyadují
dobrou vícevrstvou tepelnou izolaci.
Standardní tlouka izolace je obvykle
pøiblinì 200-300mm.
Kryty turbín mají velmi sloité tvary,
s mnoha otvory a zaobleními. Nejjednoduí a nejbezpeènìjí je izolace
vysokoteplotního zaøízení tohoto typu
rohoemi s drátìným pletivem s vysokou hustotou. Ideálním øeením pro konstrukci s rùznorodými tvary jsou rohoe
s drátìným pletivem s hliníkovou fólií.

Izolace vysokoteplotního potrubí je vdy vícevrstvým øeením. Poèet vrstev mùe být nií
pøi pouití potrubních pouzder se zámky PAROC Lock. Chceme-li zabránit vypadávání
vláken po vypálení pojiva, k èemu dochází
pøi pouití izolaèního materiálu s nedostateènou hustotou, mìla by být alespoò jedna
vnìjí vrstva izolována za pouití PAROC Lock
140 nebo PAROC Section 140. Viz doporuèení týkající se izolaèních øeení pro potrubí na stranách 10-12.

Pro kolena potrubí jsou nejlepím øeením
dvou- nebo vícevrstvé segmenty. Pouitím
PAROC Segments lze dosáhnout stejných termoizolaèních vlastností jako v pøípadì jednoduchých potrubí izolovaných potrubními
pouzdry.
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Redukce hluku v prùmyslovém
potrubí

Potrubí, ve kterém proudí médium
vysokou rychlostí nebo pára pod vysokým tlakem, vyaduje izolaci redukující hluk. Dobrým øeením pro tato
pouití jsou potrubní pouzdra Paroc
s vysokou hustotou. Nevyadují ádné
dodateèné opìrné konstrukce na vodorovném potrubí, které v mnoha
pøípadech zhorují tepelné a zvukové
izolaèní vlastnosti. Pro tato prùmyslová
pouití jsou nejlepím produktem potrubní pouzdra PAROC Lock 140.
Ve vícevrstvých øeeních je vhodné
umístit nìjakou tìkou krycí vrstvu
mezi vrstvami vlny, aby se zlepilo tlumení hluku.

Redukce hluku, dB

Hz
Diagram 4.
Nejkodlivìjí hluk, o nízkých frekvencích, lze podstatnì sníit pomocí vícevrstvého øeení
o vysoké hustotì.

Diagram 4 zachycuje pøíklad redukce
hluku v prùmyslovém potrubí.
Zkoumaná izolaèní konstrukce se
skládá z následujících materiálù:
● PAROC Section 140,
● tlouce 80 mm
● ocelový plech, o tlouce 1,0 mm
● PAROC Section, o tlouce 60 mm
● plá z galvanizované oceli,
o tlouce 0,75 mm
● celková tlouka izolace 140 mm

Zkoumaná konstrukce.
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Izolaèní øeení pro nádre
Zásobní nádre rùzných tvarù
a rozmìrù jsou nedílnou souèástí
mnoha prùmyslových procesù.
Teplota uchovávaného materiálu se
velmi lií v závislosti na daném procesu a vyaduje øeení tepelné
izolace, které dobøe funguje
v irokém rozsahu teplot.
Desky Paroc jsou optimálním
øeením pro izolaci zásobních nádrí
a jiných velkých cylindrických nebo
plochých povrchù. Vzhledem k jejich
nízké propustnosti vzduchu zajiují
desky Paroc výbornou tepelnou izolaci v irokém rozsahu teplot. Bez ohledu na kolísání teplot, díky své vysoké
odolnosti vùèi stlaèení, která zùstává
zachována po celou dobu pouívání
nádre, izolaèní desky nevyadují
ádné dodateèné opìrné konstrukce,
které by mohly zpùsobit vznik tepelných mostù.
Výbìr øeení poskytujících dlouhodobou ochranu

Hydrofobnost, neabsorpènost a nehoølavost kamenné vlny poskytují
nádri dodateènou ochranu a prodluují dobu jejího pouívání. Navíc,
podobnì jako u vech izolaèních øeení
Paroc pro prùmysl, je proces instalace
jednoduchý a øádný.
Paroc má ve své nabídce výbìr izolaèních desek z kamenné vlny, které byly
speciálnì navreny pro izolaci nádrí.
Desky vyrábìné speciálnì pro stìny
nádrí jsou k dispozici v rùzných hustotách, aby splòovaly teplotní poadavky rùzných nádrí. Pro izolaci støechy
jsou nejlepím doporuèovaným øeením
desky o vìtí hustotì, které pøenáejí
zatíení, a pro dvojité konstrukce stìn
granulát, s lepidlem nebo bez.
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Støecha nádre je izolovaná tvrdými deskami PAROC Tank Roof Slabs. Samotné desky
nevyadují ádné upevnìní, ale plá musí být podepøen izolací. Opìrné konstrukce se lií
v závislosti na normách a specifikaci
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Výbìr pøísluné hustoty izolace

Stìny nádrí jsou èasto velmi vysoké.
Vzhledem k odlinosti teplot mezi izolací a plátìm, kde se vzduch pohybuje smìrem vzhùru, vzniká takzvaný
komínový efekt. Právì proto je dùleité
pouití izolaèních desek s pøíslunou
hustotou tak, aby se zabránilo pohybu
vzduchu uvnitø izolace a aby se minimalizovaly tepelné konvekce (viz diagram 5). Pøísluná hustota izolací pro
nízkoteplotní nádre je pøiblinì 40 kg/
m3 a pro vysokoteplotní nádre 60 kg/
m3 nebo více.
Propustnost vzduchu, m2/s Pa

Izolaci stìn nádre lze instalovat pomocí rùzných upevnìní a opìrných metod. Lií se v jednotlivých zemích a závisí na pouitých specifikacích. Na tomto snímku jsou izolaèní desky
pøipevnìné pomocí navaøovacích trnù.
Hustota izolace, kg/m3

Pøednosti pouití izolací Paroc pro nádre

Diagram 5.
Redukce pohybu vzduchu pouitím produktù
o vysoké hustotì

●

●

●

●
●
●

Dobrá tepelná izolaèní schopnost
v irokém rozsahu teplot.
Nízká propustnost vzduchu
zlepující tepelnou izolaèní
schopnost v nároèných
podmínkách.
Vysoká odolnost vùèi stlaèení nejsou vyadovány ádné opìrné
konstrukce na støee nádre, èím
se redukují studené mosty.
Dobrá hydrofobnost.
Dobré izolaèní vlastnosti.
Nehoølavý materiál, který vydrí
vysoké teploty.

!
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Izolaèní øeení pro dodateèné vybavení

Pro izolaci vybavení a tlakových nádrí se pouívají desky nebo rohoe s drátìným pletivem
v závislosti na jejich velikosti a rozmìrech. Rohoe s drátìným pletivem se pouívají u meních
prùmìrù nádrí a desky u vìtích.
Metoda upevnìní izolace závisí na tom, zda je pøípustné svaøování na povrchu nádre
nebo ne. Pokud je to moné, je nejsnadnìjí upevnit izolaci pomocí navaøovacích trnù, ale
alternativní metodou je upevnìní izolace pomocí ocelových páskù.
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Rùzné èásti meního vybavení, jako jsou napø.
výmìníky tepla, se izolují pomocí elastických
rohoí s drátìným pletivem. Mnohá z tìchto
zaøízení mají rùzné tvary, s nerovnými povrchy, a proto je vyadována elastická izolace,
aby se vyplnily vechny rohy.
Pøi pouití elastických rohoí s drátìným
pletivem je nezbytné zajitìní plátì opìrnou
konstrukcí, napø. opìrnými prstenci, aby se
zabránilo sedání izolace.

Pøednosti izolace Paroc pro dodateèné vybavení

V závislosti na tvaru, rozmìrech a provozní teplotì klade dodateèné vybavení
rùzné nároky na izolaci. U prvkù se
sloitými tvary jsou nejlepím izolaèním
materiálem rohoe s drátìným pletivem. Pro izolaci vìtích vysokotlakých
nádrí lze rovnì pouít desky.
Rùzné souèásti meního vybavení,
jako napø. výmìníky tepla, se izolují
pomocí rohoí s drátìným pletivem.
Pøi pouití elastických rohoí
s drátìným pletivem je nutné zajitìní
plátì opìrnou konstrukcí, aby se
zabránilo sedání izolace.
Metoda upevnìní izolace závisí na
tom, zda je pøípustné svaøování na povrchu nádre nebo ne. Pokud je to
moné, je nejsnadnìjí upevnit izolaci
pomocí navaøovacích trnù, ale alternativní metodou je upevnìní izolace pomocí ocelových páskù.

Snadnost nalezení pøísluného
izolaèního materiálu splòujícího
stanovené poadavky.
● Snadnost instalace a upevnìní.
● Dobøe instalovaná izolace
vyuívající dobré materiály je tak
stálá jako samotné vybavení.
● Dobré izolaèní vlastnosti v irokém
rozsahu teplot.
●

!
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Izolaèní øeení pro energetické kotle

Speciální poadavky úèinné øeení

Vzhledem k vysokým teplotám je za
úèelem zajitìní dostateènì pevné
a silné izolace zapotøebí nìkolik vrstev.
Vyaduje to izolaèní øeení, které se
mùe liit v závislosti na druhu kotle.
Obvykle je potøebná dvou- nebo
ètyøvrstvá izolace. Vnitøní vrstva
obecnì je vytvoøena z rohoí
s drátìným pletivem a vnìjí vrstva
z rohoí s drátìným pletivem nebo
desek.
Izolaèní materiál musí být elastický
tak, aby se jím vyplnily vechny tìrbiny a aby izolované povrchy pod vlivem
tepla mohly pracovat. Mezi izolaèními
vrstvami je dobré umístit hliníkovou
fólii, aby se zabránilo vyzaøování tepla
uvnitø izolace. Pøi prvním uvedení
daného kotle do provozu po instalaci
izolace se kotel nesmí ohøívat rychleji
ne 50oC za hodinu.
Paroc má ve své nabídce výbìr izolaèních desek a rohoí z kamenné vlny,
které byly navreny speciálnì pro izolaci kotlù. Vysokoteplotní desky
PAROC High Temperature Slabs lze
pouít jako pomocnou izolaci ve vysokoteplotních konstrukcích, jako napø.
pro dno kotle.
Vechna tato izolaèní øeení se mohou liit v závislosti na poadavcích.

Izolace kotlù je specifická, protoe ve vech
konstrukcích je nutno vzít v úvahu znaènou
tepelnou roztanost izolovaných povrchù pod
vlivem tepla. Izolace stìn kotlù se upevòuje
pomocí trnù navaøovaných k tenkým
trubkám, které tvoøí stìnu kotle.
Konstrukce izolace se pokrývá ocelovým
pozinkovaným nebo hliníkovým plechem.
Vnitøní vrstvu izolace tvoøí rohoe s drátìným
pletivem s hliníkovou fólií, o hustotì 100 kg/
m3. Vnìjí vrstvu mùe tvoøit stejný produkt
nebo desky PAROC Process Slabs navrené
speciálnì pro tento typ aplikace.

Na vrchu kotlù se nachází øada trubkových
spojù. Tyto spoje je nutno izolovat pomocí
speciální izolaèní konstrukce of the boiler
penthouse. Hlavní konstrukce se skládá
z plochých trámù a ocelového pletiva
pøizpùsobeného velkým zatíením a obvykle
se izoluje rohoemi s drátìným pletivem nebo
rohoemi s drátìným pletivem a deskami.
Celá tato konstrukce se pokrývá trapézovým
plechem s vysokou nosností. Nahoøe se
nachází plech, který vydrí váhu zamìstnancù
provádìjících údrbu zaøízení.

Dobré izolaèní schopnosti
a mechanická odolnost pøi
vysokých teplotách.
● Elastiènost izolaèního materiálu
i pøi velkých teplotních rozdílech.
● Velmi úèinná izolace pøi vícevrstvém
pouití.
●

Pøednosti pouití izolace Paroc pro kotle

Vysoké teploty, sloitá konstrukce,
vibrace a potøeba omezení
vyzaøování tepla z velkých povrchù
elektrárenských kotlù na minimum
kladou vysoké nároky na izolaèní
øeení.

!
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Izolaèní øeení pro spalinové kanály
Mnoho prùmyslových procesù je
spojeno s pøepravou velkého
mnoství vzduchu nebo jiných plynù.
Tyto procesy spotøebovávají
mnoství energie, kterou lze a je
potøeba získat. Vysoká rychlost proudìní, kolísání teplot a tlaku a samotné rozmìry kanálù a zaøízení
kladou vysoké poadavky na mechanickou odolnost konstrukce.
Pøi prùmyslových procesech je øízení
proudìní energie nezbytné z hlediska
jejich funkènosti a ekonomiènosti.
V tak nároèných aplikacích je zapotøebí
speciálních izolaèních øeení
navrených a vytvoøených speciálnì
pro tento úèel. Izolace Paroc pro spalinové kanály zaruèují výbornou tepelnou izolaci pøi vysokých teplotách,
dobrou mechanickou odolnost, hodí se
k vícevrstvému pouití a zabraòují kondenzaci vodní páry.

Spalinové kanály lze snadno izolovat deskami PAROC Process Slabs, v jedné nebo více vrstvách.
Desky se upevòují pomocí trnù a podloek. Izolaèní konstrukce se mùe liit v závislosti na
poadavcích

V pøípadì spalinových kanálù se obvykle pouívá dvouvrstvá izolace, aby se
zabránilo vzniku tepelných mostù.
Obecnì jsou obì vrstvy tvoøeny z desek, ale lze rovnì spojit desky a rohoe. Optimální izolaèní materiál závisí
na teplotì a druhu daného kanálu.
U pravoúhlých kanálù se snadnìji
instalují desky, ale je mono pouít
i rohoe s drátìným pletivem. V aplikacích s niími teplotami jsou
ideálním øeením rohoe o nií hustotì s hliníkovou fólií, jako napø.
PAROC Duct Mat.
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Pøednosti pouití izolace Paroc pro spalinové kanály

Optimální øeení pro kadé øeení

Dobré izolaèní vlastnosti pøi
vysokých teplotách.
● Dobrá mechanická odolnost.
● Vhodná k vícevrstvému pouití.
● Vhodná k zabránìní kondenzaci
vodní páry.
●

!
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Izolaèní øeení pro filtry a odsiøování spalin

Optimální øeení pro kadé pouití

Kritická místa, jako napø. zpevòující
konstrukce, svaøované povrchy a pøístupové kryty lze úèinnì izolovat za pouití
vícevrstvých øeení s izolací pokládanou
se zálokami. Izolaèní vlastnosti tìchto
øeení umoòují poloení silnì
pøiléhající izolace na velkých plochých
povrích.
U tohoto druhu øeení se instaluje
dvojitá vrstva, aby se zabránilo vzniku
tepelných mostù, které by se mohly
tvoøit na spojích izolace. Obecnì se obì
vrstvy vytváøejí z desek, jako napø.
PAROC Process Slab, nebo rohoí
s drátìným pletivem. Paroc vytvoøil
øadu produktù, které se hodí k pouití
v systémech odsiøování spalin a elektrostatických postøikovaèích.

Elektrostatické postøikovaèe lze izolovat deskami PAROC Process Slabs. V nìkterých
pøípadech se pouívají rovnì rohoe s
drátìným pletivem nebo vícevrstvá øeení
spojující desky a rohoe. Izolace se upevòuje
pomocí navaøovacích trnù a samosvorných
podloek

Dobré izolaèní schopnosti
v teplotních rozsazích spalin.
● Instalaèní vlastnosti umoòující
tìsnou izolaci, bez tepelných
mostù, pro velké ploché povrchy.
● Vysoká odolnost vùèi stlaèení pro
støení konstrukce.
● Vhodná pro vícevrstvé pouití.
● Dobrá hydrofobnost.
● Nízké hodnoty propustnosti
vzduchu.
●

Pøednosti izolace Paroc pro zaøízení a filtry

Projektování a instalace tepelné izolace na stìnách èistících zaøízení má
rozhodující význam pro dobu
pouívání instalace a její funkci.
Dobrá izolace zabraòuje ochlazování stìn na bod, pøi kterém
kyselina obsaená ve spalinách kondenzuje a mohou se tvoøit usazeniny rzi. Proto je dùleité, aby se na
vnitøní stìnì nevytváøely ádné tepelné mosty.
Pro taková øeení jsou vlastnosti produktù Paroc ideální. Zaruèují výbornou
tepelnou izolaci v pøísluných rozsazích
teplot pro spalinové plyny, mají nízkou
propustnost vzduchu, jsou odolné vùèi
vlhku a vùèi stlaèení ve støeních konstrukcích. Dalí dùleitou vlastností produktù Paroc je jejich nízký obsah chloru a fluoridu, co napomáhá minimalizaci výskytu koroze.
Dùleité je, aby se zabránilo vzniku
pøípadných tepelných mostù, protoe
ty mohou vést k tvorbì míst, na kterých
kyselé výpary kondenzují.

!
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Izolaèní øeení pro prùmyslové komíny
Vìtina prùmyslových podnikù má
betonové komíny, které je nutno izolovat. Pøi izolaci prùmyslového
komína je nutno pøedevím zabránit
poklesu teploty na povrchu vnitøního
ocelového kanálu na bod, pøi
kterém plyny kondenzují a mohou
vytváøet usazeniny rzi. Zabránìní
takovým usazeninám prodluuje
dobu pouívání komína.

Okrouhlé vnitøní konstrukce komínù
se obvykle izolují elastickými rohoemi
s drátìným pletivem, s pøihlédnutím
zejména k zabránìní vzniku korodujících kapek kyselin. Paroc vytvoøil
øadu produktù pro izolaci prùmyslových komínù. Rohoe s drátìným
pletivem s hliníkovou fólií, obvykle o
hustotì 100 kg/m3, jsou ideálním izolaèním øeením pro okrouhlé kanály
uvnitø betonových komínù.
Dodateèné pøednosti

Ocelové kanály uvnitø betonových komínù se izolují zvlá pomocí rohoí s drátìným pletivem
s hliníkovou fólií. Upevòují se pomocí ocelových páskù kolem kanálù
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Pøednosti izolace Paroc pro komíny

Hliníková fólie na produktu a pletivo
chrání proti prachùm a jsou dobrým
podkladem pod upevnìní. Díky tomu
se vytváøí bezprané, pøíjemnìjí pracovní podmínky pro pøípadné
údrbáøské práce a zabraòuje se sedání
izolace.

●

●

●

Snadnost upevnìní a instalace
rohoí s drátìným pletivem na
velkých okrouhlých kanálech.
Potah z hliníkové fólie tvoøí
ochranný povrch izolace.
Údrbáøské a opravárenské práce
uvnitø betonového komína jsou
jednoduí, protoe izolace se
potahuje fólií.

!
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Tabulka výbìru produktù

PAROC Loose Wools

PAROC Duct Mat

PAROC High Temperature Slabs

PAROC Process Slabs

PAROC Tank Roof Slabs

PAROC Tank Wall Slabs

PAROC Wired Mats s hliníkovým obloením

PAROC Wired Mats

PAROC Section Bends

PAROC Segment 140

PAROC Segment

PAROC Lock 140

PAROC Lock

PAROC Section 140

Izolovaný objekt

PAROC Section

Produkt

Procesní potrubí
Vysokoteplotní potrubí
Potrubí pøehøáté páry
Skøíòka s ventilem
a límcem
Stìny nádrí
Støechy nádrí
Výmìníky tepla
Tlakové nádre
Stìny kotlù
Boiler penthouses
Spalinové kanály
Zaøízení a filtry
Prùmyslové komíny

Speciální konstrukce

Pokud potøebujete pomoc pøi výbìru
pøísluného izolaèního øeení a podrobnìjí informace o vech naich produktech, navtivte prosím nae internetové stránky www.paroc.pl.

Seznamte se prosím rovnì s produkty
pro potrubí na stranách 10 - 12.
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Certifikace produktù
Potøeba provedení rùzných zkouek
a cerfitikací na mnoha trzích
a v mnoha sektorech pouití je obrovská. Produkty Paroc byly mnohokrát
pøezkoueny a proly certifikaèními
procedurami v mnoha zemích.
Produkty Paroc splòují poadavky
èetných norem a smìrnic, jako napø.
ASTM, BS èi MED, a také mnoha
lokálních norem, jako napø. PN, DIN,
SFS, GOST-R.
Zdraví a bezpeènost

Produkty Paroc jsou bezpeèné
v pouívání. Splòují poadavky
Poznámky Q ke Smìrnici komise EU
97/69/EC. Znamená to, e vlákna kamenné vlny podléhají biologickému
rozkladu a nejsou klasifikována jako
rakovinotvorná. Neobsahují azbest.
Nae hygienické atesty jsou k dispozici
na naich internetových stránkách
www.paroc.cz.
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Skladování a montá
Produkty Paroc z kamenné vlny jsou
vyrábìny z pøirozenì zdravé suroviny. Snadno se skladují a instalují
a jejich montá je bezpeèná.
Skladování

Pokud jsou produkty skladovány venku, je nutno je chránit pøed detìm.
Balíky je nutno ukládat na ploché
vyvýeninì, která se nedotýká zemì.
Uloené balíky je nutno zakrýt
vodìodolnou plachtou nebo v pøípadì
potøeby fólií. Pokud pøesto dojde
k namoèení produktù, lze je vysuit
a normálnì pouít. Kamenná vlna
schne rychle a její namoèení nemìní
její vlastnosti.
Nae prefabrikované izolaèní prvky
se rychle instalují a nevyadují
doøezávání na místì stavby. Balení
s produkty by se mìla pøenáet tak, aby
se zabránilo pokození. Je nutno
zacházet velmi opatrnì s okraji a rohy
balení, obzvlátì bìhem vykládky.
Zaøízení pro osobní ochranu

Vìdecké zkouky dokazují, e vlákna
kamenné vlny nejsou zdraví kodlivá,
ale doporuèuje se pouívání
ochranného odìvu, aby se zabránilo
podrádìní kùe.
Je nutno pouívat zaøízení pro
osobní ochranu potøebné v daných
podmínkách a uchovávat pracovní
odìv oddìlenì od jiného obleèení.
Doporuèuje se rovnì pouívání
ochranných brýlí, pokud jsou oèi
obzvlátì citlivé na prach. Má to
zvlátní význam bìhem instalace izolace ve výce pøesahující výku hlavy.
V pøípadì noení kontaktních èoèek se
vdy doporuèuje pouívání dobøe
pøiléhajících ochranných brýlí. Pokud
je mnoství prachu velké, doporuèuje
se noení protiprachové masky.
Více informací na téma osobní ochrany bìhem práce na izolacích najdete
na naich internetových stránkách
www.paroc.cz.
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Kvalita a ekologie
Produkty Paroc z kamenné vlny se
vyrábìjí z èisté, pøírodní suroviny. Jsou
ekologické po celou dobu ivotnosti
produktu a nekodí ivotnímu
prostøedí ani bìhem, ani po jejich
vyuití. Kamenná vlna neobsahuje
ádné chemické sloky èi substance,
které by znemoòovaly nebo ztìovaly recyklaci. Pouívání produktù
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Paroc zvyuje jak komfort, tak i bezpeènost prostøedí, ve kterém jsou
instalovány, tím, e vytváøejí lepí pracovní prostøedí a mají pozitivní vliv na
efektivitu prùmyslového procesu.
Výrobní podnik Paroc je dritelem
certifikátù shodných se Systémem
øízení kvality ISO 9001 a Systémem
ekologického managementu ISO

14001. Díky tìmto systémùm mohou
nai klienti mít jistotu, e produkty
pocházející z naich továren mají
nemìnnou vysokou kvalitu a jsou
vyrábìny zpùsobem, který klade velký
dùraz na aspekty ochrany ivotního
prostøedí.

IZOLAÈNÍ ØEENÍ PRO PRÙMYSL A ENERGETIKU ■

Spolehlivý servis a poradenství
Paroc nejen vyrábí vysoce kvalitní izolaèní produkty z kamenné vlny pomáháme rovnì a poskytujeme
potøebné rady k tomu, aby práce pøi
izolaci byla co nejjednoduí. Vytvoøili
jsme praktické nástroje cenìné jak projektanty, tak i instalátory. Pøíruèky, programy pro urèování rozmìrù, jednoduché komentáøe k právním pøedpisùm a obsahovì bohaté internetové
stránky, to je jen nìkolik pøíkladù bezplatných zdrojù informací, ze kterých
mohou klienti èerpat. V pøípadì
potøeby prosíme o kontakt s námi jsme vdy vdìèní za vekeré
pøipomínky, jakým zpùsobem mùeme
ná servis jetì více zdokonalit.
Izolaèní osvìta

Chceme se podìlit o nae znalosti, aby
nai klienti mohli co nejvíce vyuít
naich produktù. Proto také mùeme
organizovat speciální kolení na téma
izolace pro prùmysl. Bìhem naich
semináøù je mono se seznámit napø.
s rolí izolace, rozdílem mezi izolací pro
potrubí a spalinové kanály a také se
dozvìdìt, jakým zpùsobem vybírat
pøíslunou izolaci. Prezentujeme
rovnì smìrnice a pøedpisy týkající se
izolace v daném sektoru. Pro dalí informace prosím kontaktujte zástupce
naí firmy.
Osobní kontakt poskytuje nejlepí
øeení

Vèasný kontakt s firmou Paroc poskytuje mnoho výhod, pokud jde o nalezení optimálního izolaèního øeení pro
dané poadavky. Ji ve fázi projektování a plánování je dùleité zváení
toho, jaké vlastnosti by mìlo mít dané
izolaèní øeení. Specialisté firmy Paroc
vdy pomohou a poradí a jsou experty
v oblasti pøizpùsobení produktù
a øeení urèeným potøebám. Èasto stojí
za to navtívit místo stavby osobì, abychom si spolu s klientem mohli udìlat
jasno o nejlepím øeení a instalaèní
metodì. Napomáhá to maximalizaci
funkènosti a doby ivotnosti izolace.

Pøesná logistika

Paroc se právem tìí dobré povìsti pro
svou pøesnou logistickou práci. Za
normálních okolností klient obdrí
potøebné zboí bìhem krátké doby od
podání objednávky. Je to sluba, které
si vysoce cení nai klienti a na kterou
se mohou spolehnout.
Technické poradenství

Kadý rok dostáváme mnoho dotazù
týkajících se teorie izolace a produktù.
ádný dotaz není pøíli tìký nebo
pøíli snadný pro nae specialisty v oblasti izolace. Poskytujeme poradenství
ohlednì potøeby izolace, výbìru
pøísluných produktù, metod izolace
èi právních pøedpisù. Pokud nejsme
schopni ihned odpovìdìt, vyuíváme
nai irokou sí kontaktù ve vech
souèástech oblasti izolace.
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Referenèní objekty
Celulózovo-papírnický prùmysl
Bridgewater Paper
Papírenská továrna
Lokalizace: Nr Chester, Velká Británie
Rok 2002
Majitel budovy: Bridgewater Paper
Energy 2005
Papírenská továrna
Lokalizace: Skoghall mill Karlstad, védsko
Rok 2005
Majitel budovy: StoraEnso
KP-M
Papírenský stroj
Lokalizace: Kvarnsveden paper mill,
védsko
Rok 2005
Majitel budovy: StoraEnso
Potrubní most
Lokalizace: Kajaani, Finsko
Rok 2003
Majitel budovy: UPM Kymmene Oyj
Pulp 2000
Papírenská továrna
Lokalizace: Joutseno, Finsko
Rok 2000
Majitel budovy: Oy Metsä-Botnia Ab
Pulp 2001
Papírenská továrna
Lokalizace: Imatra, Finsko
Rok 2001
Majitel budovy: Stora Enso Oyj
Shotton Paper
Papírenská továrna
Lokalizace: North Wales, Velká Británie
Rok 2003
Majitel budovy: UPM, Shotton Paper
Transfer line
Lokalizace: Valkeakoski, Finsko
Rok 2003
Majitel budovy: UPM-Kymmene Oyj and
Metso
Wisa 800
Papírenská továrna
Lokalizace: Pietarsaari, Finsko
Rok 2004
Majitel budovy: UPM-Kymmene Oyj

Elektrárny
BNFL Sellafield
Atomová elektrárna
Lokalizace: Sellafield, Velká Británie
Rok 2004
Majitel budovy: BNFL
Elektrárna Damhead Creek
Lokalizace: Nr Rochester, Velká Británie
Rok 2002
Majitel budovy: Damhead Creek Power
Station
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Elektrárna Chorzów
2 nové energetické bloky
Lokalizace: Chorzów, Polsko
Rok 2003
Majitel budovy: EC Chorzów

Filter and pipes
Rafinérie
Lokalizace: Nynäshamn, védsko
Rok 2003
Majitel budovy: Nynäs Petroleum

Prodlouení potrubí
Vytápìní oblasti
Lokalizace: Stockholm, védsko
Rok 2005
Majitel budovy: Fortum

Gas Oil Project (GOP)
Rafinérie
Lokalizace: Preemraff Lysekil, védsko
Rok 2005
Majitel budovy: Preem Petroleum AB

Tepelná elektrárna
Lokalizace: Visaginas, Litva
Rok 2004-2005
Majitel budovy: Ignalina Nuclear Power
Plant

Komplex Karachanak
Lokalizace: Západní Kazachstán
Rok 2002-2003
Majitel budovy: KIO, kazaská vláda a
BP, ENI, Agip a Lukoil

Ekologická elektrárna Hovinsaari
Lokalizace: Kotka, Finsko
Rok 2003
Majitel budovy: Kotkan Energia Oy

Ropná rafinérie Lindsey
Lokalizace: Immingham, Velká Británie
Rok 2004
Majitel budovy: Lindsey Oil

Elektrárny Narva

Projekty LPG: Debottlenecking

Lokalizace: Narva, Estonsko
Rok 2003-2004
Majitel budovy: Eesti Energia

and Train 5
LPG rafinérie
Lokalizace: Západní Kazachstán
Rok 2002-2003
Majitel budovy: Tengizchevroil

Elektrárna Peterhead
Lokalizace: Nr Aberdeen Scotland, Velká
Británie
Rok 2001
Majitel budovy: Peterhead Power Station
Potrubí pøehøáté páry
Lokalizace: Kohtla-Järve, Estonsko
Rok 2003
Majitel budovy: Viru Energia
Elektrárna Sutton Bridge
Lokalizace: Nr Great Yarmouth, Velká
Británie
Rok 2002
Majitel budovy: Sutton Bridge Power

Petrochemický prùmysl

Procesní linka
Oil terminal
Lokalizace: Sillamäe, Estonsko
Rok 2005
Majitel budovy: Port of Sillamäe
PENEX
Procesní linka
Lokalizace: Maeikiai, Litva
Rok 2003
Majitel budovy: UAB Maeikiu Nafta
Petrochemia P³ock
Renovace potrubí
Lokalizace: P³ock, Polsko
Rok 2004
Majitel budovy: ORLEN

BP Grangemouth
Rafinérie
Lokalizace: Grangemouth Scotland, Velká
Británie
Rok 2003
Majitel budovy: British Petrolium

Shell Stanlow
Rafinérie
Lokalizace: Ellesmere Port, Velká
Británie
Rok 2004
Majitel budovy: Shell Stanlow

Diesel
Nová výrobní linka
Lokalizace: Porvoo, Finsko
Rok 2004-2006
Majitel budovy: Neste Oil Oyj

Nádre a transferní linky
Oil terminal
Lokalizace: Porvoo, Finsko
Rok 2000
Majitel budovy: Fortum Oil and Gas

Esso
Rafinérie
Lokalizace: Rotterdam-Botlek, Holandsko
Rok 2003
Majitel budovy: Esso

Tengiz 2
Podnik pro extrakci síry
Lokalizace: Atyrau, Kazachstán
Rok 2004-2006
Majitel budovy: Tengizchevroil

Exxon Fawley
Rafinérie
Lokalizace: Nr Southampton, Velká
Británie
Rok 2001
Majitel budovy: Esso/Exxon

Zbývající prùmysl
Double project
Rozíøení továrny na ocel
Lokalizace: Tornio, Finsko
Rok 2004
Majitel budovy: Outokumpu Oy
HJ Heinz
Potravináøský podnik
Lokalizace: Wigan, Velká Británie
Rok 2002
Majitel budovy: HJ Heinz
ICI Huddersfield
Chemický podnik
Lokalizace: Huddersfield, Velká Británie
Rok 2002
Majitel budovy: ICI
Lyondell PO11
Chemický podnik
Lokalizace: Maasvlakte-Rotterdam,
Holandsko
Rok 2003
Majitel budovy: Lyondell
Melaf 4
Chemický podnik
Lokalizace: Geleen, Holandsko
Rok 2003
Majitel budovy: DSM
Millennium Chemicals
Chemický podnik
Lokalizace: Grimsby, Velká Británie
Rok 2004
Majitel budovy: Millennium Chemicals
Nestlé
Potravináøský podnik
Lokalizace: NW, Velká Británie
Rok 2003
Majitel budovy: Nestlé
Forcem
Destilárna talového oleje
Lokalizace: Rauma, Finsko
Rok 2002-2003
Majitel budovy: Forcem Oy

Více informací najdete
na internetových stránkách
www.paroc.cz
Nejaktuálnìjí informace ohlednì
naich výrobkù a øeení jsou vdy
k dispozici na naem internetovém
portálu. Prùbìnì je aktualizujeme
v rámci balíèku slueb pro nae
zákazníky.

Skupina Paroc je jedním z pøedních výrobcù izolaèních výrobkù
a øeení z kamenné vlny v Evropì. Nabídka firmy Paroc zahrnuje
stavební a technické izolace, izolace pro loïaøský prùmysl,
vrstvené desky s jádrem ze strukturální kamenné vlny a zvukové
izolace. Máme výrobní podniky ve Finsku, védsku, Polsku a Litvì.
Nae obchodní spoleènosti a zastoupení jsou ve 13 zemích Evropy.

Stavební izolace Paroc to je iroké
spektrum výrobkù a øeení pro pouití
v tradièním stavebnictví. Stavební izolace
jsou vyuívány jako tepelná, protipoární
a zvuková izolace vnìjích stìn, støech,
podlah, sklepù, mezipodlaních stropù
a dìlicích stìn.

Technické Izolace Paroc se pouívají
jako tepelná, protipoární a zvuková
izolace ve stavební technologii,
v prùmyslových zaøízeních, potrubních
instalacích a loïaøském prùmyslu.

Nehoølavé vrstvené desky Paroc
jsou lehké vrstvené desky s jádrem
z kamenné vlny, které jsou z obou stran
pokryté ocelovým plechem. Vrstvené
desky Paroc se pouívají pøi stavbì
fasád, dìlicích stìn a stropù ve veøejnì
prospìných budovách a v obchodních
a prùmyslových objektech.

PAROC POLSKA sp. z o.o.
PO BOX No. 57
735 81 Bohumín, Èeská republika
Manaér prodeje TI pro Èeskou a Slovenskou republiku
Ivan Sýkora
GSM: (+420) 602 560 339
Fax: (+420) 597 579 016
ivan.sykora@paroc.com
www.paroc.cz
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