ULTIMATE  Минерална вата с висока
ефективност
ULTIMATE минерална вата съчетава предимствата на стъклена вата, с
изключително висока температура и пожароустойчиви свойства.

ULTIMATE, последната иновация от ISOVER, се отличава с уникален профил с висока производителност.
ULTIMATE минерална вата съчетава предимствата на стъклена вата (отлична топло и звукоизолация,
ниско тегло, лекота на употреба, ползи за околната среда и стойност за парите), с изключително висока
температура и пожароустойчиви свойства.
Toва прави ISOVER ULTIMATE очевидният избор за индустриални приложения, изискващи високи
стандарти на олекотени продукти, енергийна ефективност и спестяваща пространство изолация, без
компромиси в безопасността и комфорта.
ULTIMATE представлява последната иновация в продуктите и технологичните процеси  резултат от много
години на интензивно проучване и развитие и се фокусира върху разработването на нов и уникален
изолационен продукт, който съчетава предимствата на стъклена вата и каменна вата. Новата ULTIMATE
технология сега е в основата на утвърден промишлен процес и бързо разширяване на бизнеса.

ULTIMATE  Решението за безопасност и лекота
Стандартите в на корабостроителната индустрия стават все постриктни и взискателни, особено от гледна
точка на безопасността на борда противопожарната защита е ключов въпрос. В търсене на поголеми и по
бързи кораби, теглото на използваните материалите и намаляване на теглото на корабите, като цяло никога
не е играло толкова важна роля, както е днес.
Продуктовата гама на ISOVER ULTIMATE осигурява оптимален отговор: ново поколение минерална вата с
висока производителност, направена от ISOVER, лидер на световния пазар за изолационни решения.

ULTIMATE съчетава всички предимства на конвенционалните
продукти от минерална вата по отношение на огън, топло и
звукоизолация, със значителни спестявания на тегло. Това ви
носи максимална безопасност, с производителност на която
можете да разчитате.
ULTIMATE Ви дава възможност да спестите много повече!
Един отличен баланс на всеки аспект: топлинните характеристики на ULTIMATE гарантират голям ръст на
енергийната ефективност, като в същото време значително намаляват оперативните разходи и емисиите на
CO2. ULTIMATE идва с изключително ниско тегло и в компресирана опаковка. Тя има много помалко
транспортни разходи и изисква помалък капацитет при съхранение, а същевременно с това се инсталира
полесно и побързо  спестява разходи на строителната площадка. Спестявате пари, време, пространство и
околната среда  благодарение на патентованото ноухау на ISOVER!

Всеобхватна производителност. Един продукт. Идеално комбиниран от
ISOVER

Ефективна пожарозащита
ULTIMATE отговаря на найвисоките стандарти за противопожарна защита, като
се започне от найвисокото ниво на реакция на огън до отлични огнеустойчиви
качества.

Уникална лекота
ULTIMATE съчетава изключителни нива на защита от пожар и топлоизолация с
изключително ниско тегло, той е до 50% полек от конвенционалните продукти от
минерална вата за същите свойства  топлоизолационни, звукоизолационни и
реакция на огън.
Отлична топлоизолация
Дори и с постоянно високата максимална температура на приложение  до 660 °
C, ULTIMATE предлага превъзходна защита от топлина. И тъй като суровините в
ULTIMATE са изцяло превърнати в ефективна изолация, тя гарантира много по
добри топлоизолационни стойности при намалено тегло.

ЕФЕКТИВНА ИЗОЛАЦИЯ СЪОБРАЗЕНА С ВАШИТЕ НУЖДИ
Стандартната продуктова гама Ultimate вече отговаря на найразлични изисквания за пожар, звук и
топлоизолация. Но те точно отговарят на вашите индивидуални нужди. Ние предлагаме широка гама от
специални решения – по размер и опаковка. В допълнение, ние предлагаме възможност за избор на
кашировки за широк спектър от приложения, например за защита от влага.

СРЕДА & ЗДРАВЕ
ULTIMATE отговаря на критериите на ЕС за неканцерогенен продукт, както и на
строгите немски изисквания, заверено от EUCEB и документирано от качеството
на етикета на RAL "Продукти произведени от минерална вата".
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