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Stiferite Isocanale Extreme LB3 

Panou sandwich tip ALP, anticorozivă, 35 kg/m3 

 Descriere 
Panourile STIFERITE LB3 sunt panouri termoizolante de înaltă performanţă 
din spumă rigidă de poliizocianurat (PIR), fără CFC sau HCFC, caşerate cu 
folie de aluminiu gofrată pe ambele feţe, cu grosimea de 80 µm, tratate cu lac 
special anticoroziv, de culoare albă. 

 GHID pentru elaborarea specificaţiilor tehnice 
Panoul termoizolant STIFERITE LB3 din spumă rigidă de poliizocianurat cu 
grosimea de ... (*) mm, caşerat cu folie de aluminiu anticrozivă gofrată pe 
ambele feţe, cu grosimea de 80 µm, are: 
...( se recomandă completarea specificațiilor caietelor de sarcini care indică 
caracteristicile și performanța mai relevante pentru aplicația specifică) 
 
Produsul companiei certificat conform Sistemului de Management al Calității 
UNI EN ISO 9001: 2008, Sistemul de Management de Mediu UNI EN ISO 
14001: 2004, Sistemul de Managementul al Sănătăţii și Securității 
Ocupaționale OHSAS 18001: 2007. 
 

(*) Parametrii se modifică în funcție de grosimea panoului. Pentru a determina valorile 
corespunzătoare grosimii folosite, vă rugăm să utilizați specificațiile indicate în 
această fișă tehnică. 

 

 
 
 
 

 Dimensiuni 
Lăţime şi lungime 
1200 x 4000 mm 

 Grosimi 
20,5 mm şi 30,5 mm 

 Aplicaţii principale 
Pentru confecţionarea ca-
nalelor preizolate de distri-
buţie de aer. 
Pentru APLICAŢII ÎN MEDII 
AGRESIVE: piscine, zone cu 
apă sărată, zone industriale, 
etc. 

 

PRINCIPALELE CARACTERISTICI ȘI PERFORMANȚE 

 
 Densitate material termoizolant - ρ [kg/m

3
] 

EN 1602 
35 ± 3,0 
 Conductivitate termică medie - λ9090,I [W/mK] 

EN 13165 Anexa A şi C 
Valoare determinată la 10° C 
0,021 
 Rezistență la presiune 

EN 13403 
presiune maximă de 3750 Pa 
 Clasa de etanşeitate 

EN 13403, EN 1507 
clasa B – pentru tubulatura Stiferite construită, 
folosind baionetă de imbinare 
 Clasa de reacţie la foc (UE standard) 

EN 13501-1, EN 11925-2, EN 13823 
B s1 d0 - 20 şi 30 mm 
 Clasa de reacţie la foc (Bristish standard) 

BS476: part 6:1989 
0 Class 

BS476: part 7:1997 
1 Class 

BS476: part 6/7 
0 Class 
 Clasă de rigiditate 

EN 13403 
300.000 (R5) 
 Rezistenţă la coroziune 

DIN 50021 
faţa albă 

 

 Valori experimentale acustice - dB 

EN ISO 7235 
Pierdere de inserție în banda octavă 

 
Dimens. Tub. 
200 x 200, 1 m 

Dimens. Tub. 
400 x 400, 1 m 

Dimens. Tub. 
600 x 600, 1 m 

Frecvenţă 
Hz 

dB dB dB 

63 1,4 1,8 0,1 

125 0,6 1,5 3,2 

250 0,7 4,0 1,7 

500 3,3 1,3 1,0 

1000 2,4 1,0 0,9 

2000 1,3 1,0 0,7 

4000 1,2 0,7 0,6 

8000 2,3 1,6 1,2 

 
 Agent de expandare 

EN 15804 
OPD (potențial de epuizare a stratului de ozon) = 0 şi GWP 
(potențialul de încălzire globală) nu este inclus în CML 
IA:2016 
 Toleranţă [mm] 

EN 13165 
Lăţime şi lungime 
± 7,5 for 1200 mm 
± 10 for 4000 mm 

Grosime 
± 0,7 mm 
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NOTE 

 

 Stabilitate la temperatură 
Panourile Stiferite se pot folosi în temperaturi continue normale între -40 şi +110°C. Expunerile lungi la 
temperaturile reci ar putea provoca deformări de spuma sau înveliş, dar fără a provoca sublimare sau topire. 

 Aspect 
Expunerea prelungită a spumei poliuretanice la radiaţiile ultraviolete pot provoca oxidarea suprafeței, însă 
fenomenul nu afectează caracteristicile și performanțele de bază a panoului. 

 Ambalare şi Depozitare 
Panourile Stiferite de mărimi standard sunt ambalate în folie de polietilenă și sunt etichetate corespunzător. 
Depozitaţi panourile pe paleţii deasupra nivelului solului în interior şi în spaţiu uscat. 

 Atenţionare 
Datele raportate în acest document sunt obligatorii cu privire la caracteristicile și performanţele furnizate. Alte 
informații suplimentare pot fi modificate în absența unor semnalări specifice. 

 Alte informaţii 
Pentru informaţii suplimentare nu ezitaţi să contactaţi Echipa TC! 


