
 

 

 

BENZI DIN FIBRĂ DE STICLĂ 
 
 

Fibra de sticlă specială 
pentru aplicații la temperaturi ridicate 
este produsă dintr-un amestec de 
nisip quartz și alumină pură, cu 
adăugarea de oxizi alcalini. 
Compoziția chimică selectată în mod 
corespunzător și pregătirea 
suprafeței le protejează de gazele 
fierbinți și influențează agenții chimici 
agresivi și permit o muncă 
îndelungată la temperaturi ridicate, 
există un fir de bază tip S. Pentru 
aceleași aplicații de izolare ar putea fi 
folosită și fibră de sticlă E cu diametrul de la nivelul 4 - 11 μm. După relaxare și pregătire, sticla E 
oferă tip SE de fire, care poate fi utilizată pentru produse finite și mai flexibile, cu o rezistență mai 
mare la uzură în condiții dinamice.. 

La următoarea etapă, fibra de sticlă este formată prin procesul de texturare și răsucire a 
firelor de izolare de diverse dimensiuni, de la 400 până la 5000 TEX. Firele texturate sunt baza 
tuturor tipurilor de izolații textile, cum ar fi materialele țesute, tricotate, împletite – benzi, pânze, 
funii, șnururi, manșoane. 
    

PROPRIETĂȚI ȘI AVANTAJE 
Printre cele mai importante proprietăți ale produselor din fibră de sticlă sunt următoarele: 
• Stabilitate în gamă largă de temperaturi, necombustibile, fără emisii de gaze nocive. 
• Conductibilitatea termica joasa si coeficientul scazut de acumulare de caldura. 
• Rezistența mecanică extrem de ridicată și rezistența mediilor abrazive. 
• Rezistența ridicată la majoritatea substanțelor chimice, a gazelor fierbinți și a procesului 

biologic de dezintegrare. 
• Fiind produsul nisipului topit, este prietenos cu mediul și poate fi reciclat. 
 
Izolațiile din fibră de sticlă sunt cunoscute de mai mulți zeci de ani și sunt încă 

modernizate intensiv. Acest material oferă o rezistență ridicată, aplicabilitate ușoară, costuri 
reduse și bune proprietăți de izolare termică și electrică. 

 
DIMENSIUNI ȘI AMBALARE 

Dimensiune grosime x lățime Dia. rolei Greutate g/mp 

1.5x25 mm 28 960 
1.5x40 mm 28 960 
1.5x50 mm 28 960 
3x40 mm 38 1600 
3x40 mm 38 1600 
3x50 mm 38 1600 
3x75 mm 38 1600 
3x100 mm 38 1600 
5x25 mm 54 2600 
5x40 mm 54 2600 
5x50 mm 54 2600 
5x75 mm 54 2600 
5x100 mm 54 2600 

 

Benzile sunt ambalate în role cu lungimi standard de 20, 30, 50 de metri. 
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PRINCIPALELE PROPRIETĂȚI ALE BENZILOR DIN FIBRĂ DE STICLĂ: 

 
TIPURI DE BENZI DIN FIBRĂ DE STICLĂ 
 
Există câteva tipuri de benzi din fibră de sticlă, în funcție de stilul țesăturii și de aplicație. 

 
 
S 550 W - Tipul de bandă cu țesătură simplă și rezistență ridicată 
la tracțiune, realizat din fire de sticlă pure texturate. Aceasta este 
o bandă de sticlă de bază pentru izolarea termică generală și 
pentru armarea și acoperirea altor izolații moi. Banda este 
disponibilă cu o caracteristică suplimentară de acoperire, ca: folie 
de aluminiu reflectorizantă, elastomer siliconic roșu, și de 
asemenea, cu armătură din sârmă metalică.  
 
 
 
S 550 L – Banda tip ”scară” cu fire înfășurate lipsă pe centru, 
golul este de aproximativ 20-30% din lățimea benzii. Această 
bandă este concepută pentru etanșarea gazelor pe flanșă cu 
șuruburi și oferă o instalare mai ușoară și asigură fixarea 
elementelor de fixare în șuruburi.  
 
 
 
S 550A - Tipul de bandă cu țesătură simplă și rezistență ridicată 
la tracțiune suplimentară cu suprafață autoadezivă.  
 

 

 

 

 
 
DOMENII DE APLICARE. 
 

În primul rând, benzile de sticlă S și SE sunt utilizate ca materiale izolatoare și de 
etanșare, mai ales ca înlocuitori și echivalenți ai textilelor de azbest utilizate anterior. Producția 
de energie, metalurgia și alte tipuri de industrie sunt domeniul de aplicare al acestui material. Ei o 
folosesc în izolații de blocuri, cuptoare industriale, mașini grele ca: garnituri de gaze, scuturi, 
diferite tipuri de plăcuțe, și de asemenea, ca material rulant pentru conveioare cu role. 
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PROPRIETATE/TIP U.M. BANDA S 550 BANDA SE 600 

Temperatura maximă de lucru 
oC 550 600 

Densitate g/cm3 0.9-1.2 1.1-1.6 
Conductivitate termică la 400

o
C W/mK 0.13 0.16 

Pierdere la ardere la 400
o
C W/mK < 1.5 % < 2.5 % 

Compresibilitate % 60 55 
Rezistența la rupere MPa 350 420 
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