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EEN NATUURLIJKE MANIER OM WATER BUITEN TE HOUDEN
Minimaliseer het risico op COI door te kiezen voor de pijpschalen van PAROC Pro Section WR.
Net als de veren van een vogel is steenwol een eigen uitvinding van de natuur. Het neemt minder
water op, droogt sneller uit en biedt technisch superieure isolatieprestaties. Opteer bij het kiezen
van isolatie voor de pijpschalen van PAROC Pro Section WR – een natuurlijke manier om water
buiten te houden.

INDUSTRIËLE ISOLATIE VERBETERT DE PRODUCTIVITEIT
Voor Paroc is elke dag een nieuwe kans om energie te besparen, hulpbronnen te vrijwaren en beslissingen te nemen
die bijdragen aan het behoud van onze planeet. We zijn actief bezig met het verkleinen van onze negatieve voetafdruk
en het vergroten van onze positieve handafdruk. De producten van Paroc dragen bij aan duurzaamheid door een
energiezuinige, brandveilige en akoestisch verantwoorde omgeving te creëren. We besteden speciale aandacht aan
milieuaspecten, zoals energie-efficiëntie, recycling en uitstoot.
Goed geplande en geïnstalleerde isolatieoplossingen bieden
tal van voordelen, zoals kosten- en energiebesparingen,
vermindering van warmteverliezen, verbetering van de
procesbeheersing, reductie van emissies, beperking van
onderhoud en het voorkomen van corrosie onder isolatie (COI).
COI is een van de grootste uitdagingen als het gaat om
isolatieoplossingen voor industriële toepassingen. Paroc
verkoopt al meer dan 20 jaar waterafstotende producten
(aangeduid met de letters WR, wat staat voor ‘water repellent’)
en investeert voortdurend in onderzoek en ontwikkeling om
de producteigenschappen ervan nog verder te verbeteren.
De laatste tests van onafhankelijke testlaboratoria bewijzen
dat het WR-productassortiment van Paroc voor industriële
toepassingen toonaangevende eigenschappen heeft voor
steenwolisolatie – waaronder de kleinste waterabsorptie en
het grootste temperatuurbereik. Daarnaast heeft Paroc het
breedste gamma aan WR-producten, waaronder pijpschalen,
gaasdekens, dekens en platen.

CORROSIE ONDER ISOLATIE
– EEN GOED BEGRIP VAN HET PROBLEEM

Corrosie onder isolatie vermindert drastisch de levensduur van
leidingen en apparatuur en verhoogt het risico op lekkages,
stilleggingen en eventuele letsels voor het personeel in de
omgeving. Uit een onderzoek van ExxonMobil uit 2003 bleek dat
40 tot 60% van de onderhoudskosten aan industriële leidingen
veroorzaakt wordt door COI.
Corrosie onder isolatie verwijst in principe naar elke vorm van
corrosie die optreedt als gevolg van vocht dat aanwezig is op het
buitenoppervlak van geïsoleerde leidingen en apparatuur. COI is
een probleem voor zowel onshore- als offshoreactiviteiten, onder
meer in de petrochemische, raffinage- en energiesector.

De omvang van het probleem
Hoewel de ernst van COI steeds meer erkend wordt door
professionals in de industriële sector, blijven de gevolgen ervan
een voortdurend terugkerend probleem. Natte isolatie leidt tot
corrosie onder de isolatie, verminderde isolatieprestaties, lekken
en breuken, wat zich direct vertaalt in extra inspectiewerk,
hogere bedrijfskosten en een toegenomen gewicht.
Een studie van de National Association of Corrosion
Engineers, getiteld ‘Corrosion Costs and Preventive Strategies
in the United States’, in opdracht van het Amerikaanse Congres
in 2001, stelde dat de rechtstreekse nationale kosten van
corrosie 276 miljard dollar per jaar bedragen, zonder rekening te
houden met onrechtstreekse kosten zoals energieverlies¹. Zoals
verdere studies van de NACE aantonen, bedragen de jaarlijkse
wereldwijde kosten veroorzaakt door corrosie 2,5 triljoen
dollar – wat overeenkomt met ongeveer 3,4% van het bruto
binnenlands product van de wereld².

PAROC WR-PRODUCTEN:
•

10 × minder waterabsorptie dan
de eisen van de strengste norm
(EN13472/24h)

•

De helft van de wateropname van de
beste concurrent volgens EN13472/24h

•

Hoogste temperatuurbereik
< 300 °C / 572 °F

•

Veilig om te gebruiken tijdens
schilderwerken en gecertificeerd
volgens de eisen van de
coatingcompatibiliteitsnorm
VDMA 24364

•

Meer dan 20 jaar ervaring met
waterafstotende producten uit
minerale wol voor industriële
toepassingen

•

Ruimste waterafstotende aanbod op
de markt met inbegrip van pijpschalen,
gaasdekens, dekens en platen

WIST U DAT...
… volgens Ecofys-studies de impact van
onvoldoende, ontbrekende of beschadigde
isolatie in de industriële sector goed is voor een
jaarlijks besparingspotentieel ten belope van het
energieverbruik van 10 miljoen huishoudens³?

PAROC WR-PRODUCTEN BIEDEN EEN
UITSTEKENDE BESCHERMING TEGEN COI.

¹ http://impact.nace.org/documents/ccsupp.pdf
² http://impact.nace.org/economic-impact.aspx
³ https://www.eiif.org/sites/default/files/2018-12/EiiF_ClimateProtectionWithRapidPayback_EN_online.pdf

Zeer hoge waterafstotendheid
en doorlaatbaarheid, waardoor
absorptie wordt voorkomen
en vocht gemakkelijk kan
ontsnappen aan de isolatie.
Zeer laag wateruitloogbaar
chloridegehalte en weinig zure
verbindingen, wat het risico
op externe corrosiescheuren
effectief vermindert.
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WIST U DAT...
… een verouderde
petrochemische fabriek aan
de Amerikaanse Golfkust in
2006 een lek in een 4 inch
koolwaterstofleiding had? Het
lek resulteerde in een enorme
brand die op zijn beurt de helft
van de eenheid verwoestte en het
bedrijf 50 miljoen dollar kostte.
De oorzaak was COI4.

TOONAANGEVENDE
WATERABSORPTIEEIGENSCHAPPEN
VOOR STEENWOL-ISOLATIE
10 × BETER DAN DE EISEN VAN DE STRENGSTE

BESCHIKBARE NORM (EN13472)*.

COI TREFT INDUSTRIËLE
INSTALLATIES OP DE
VOLGENDE MANIEREN:
•
•
•

Operationeel
Economisch
Veiligheid

EISEN VAN
EN13472

1,0

BESTE CONCURREREND
PRODUCT

0,2

PAROC PRO
SECTION 100 WR
WATEROPNAME

0,1
0,0

0,5

1,0 kg/m²

Waarom voor Paroc kiezen?
KLEINSTE WATERABSORPTIE

PAROC pijpschalen blijven effectief beschermen tegen COI door hun
toonaangevende waterabsorptie-eigenschappen. Tests van derden bewijzen
dat de eigenschappen van PAROC Pro Section 100 WR meer dan 10 × beter zijn
dan wat de strengste eisen op de markt voorschrijven en minder dan 0,1 kg/m²
absorberen wanneer ze worden getest in overeenstemming met EN13472.

ONGELOOFLIJK
KORTE
UITDROOG-TIJD!*

Buitengewoon korte tijdspanne van een mogelijk corrosieve omgeving tussen de
leiding en het isolatiemateriaal. Een vezelachtige structuur met open poriën zorgt
ervoor dat eventueel bulkwater kan weglopen en dat de damp op natuurlijke wijze
kan uitdrogen.

HOOGSTE
TEMPERATUURBEREIK!*

Het uitvoeren en behouden van de superieure waterabsorptie-eigenschappen
bij temperaturen tot 300 °C, waardoor de beste waterafstotendheid ooit voor
steenwolproducten gegarandeerd kan worden.

ZEER LAAG
GEHALTE AAN
UITLOOGBARE
CHLORIDEN!
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Het gehalte aan wateruitloogbare ionen zoals chloriden, natrium, silicaten en
fluoriden in PAROC-steenwol is niet hoger dan 10 ppm en voldoet aan de normen
van ASTM C795. De producten van PAROC zijn chemisch inert voor staalwerk om
het risico op corrosie te beperken.

* Claims op basis van een onafhankelijke vergelijking door een derde partij met producten van grote producenten van minerale wol, uitgevoerd door Eurofins Lab 19036 op
16 augustus 2019.
4 www.intertek.com/articles/2010-08-corrosion-under-insulation

EEN KWESTIE VAN TIJD
Een geringe waterabsorptie is een zeer belangrijke eigenschap,
aangezien de meeste industriële isolatieoplossingen het risico
lopen te worden blootgesteld aan water, hoge vochtigheid of andere
vloeistoffen.
Droge isolatie levert altijd betere resultaten op dan natte
isolatie.
Water in het isolatiemateriaal zal niet alleen de prestaties
drastisch verminderen en gewicht toevoegen aan de isolatie, maar

STEENWOL VAN PAROC IS
WATERAFSTOTEND – EEN DUBBEL
VOORDEEL!
•

BIJ INSTALLATIE – biedt bescherming op
korte termijn tegen blootstelling aan water

•

BIJ GEBRUIK – vertraagt het binnendringen
van water en vermindert de wateropname

ook het risico op het ontstaan van een corrosieve omgeving aan het
oppervlak van de geïsoleerde apparatuur verhogen.
Corrosie wordt versneld door de duur van een eventuele
vochtigheid, waardoor bescherming tegen water onder of in het
isolatiemateriaal zelf tijdgevoelig wordt. Met andere woorden:

Minder water en snellere uitdroging = minder corrosie
PAROC WR pijpschalen worden getest in onafhankelijke
laboratoria volgens Europese (EN), Britse (BS) en Amerikaanse
(ASTM) normen.

EEN OPLOSSING OM CORROSIE TE VOORKOMEN
Belangrijk in de bescherming van geïsoleerde metaaloppervlakken
tegen blootstelling aan vocht en andere schadelijke stoffen is het
gebruik van sterk waterafstotend, niet-hygroscopisch, chemisch
stabiel en duurzaam isolatiemateriaal.
Volgens AGI Q 132 mag het maximumgehalte aan chloride-ionen
(Cl- ) niet meer dan 10 ppm bedragen. PAROC-steenwol voldoet
aan deze eis. Bovendien vergroot het scala aan beschermende
bekledingen en folies de functionaliteit van het proces.

STEEN
VERSLAAT
WATER
PAROC WR-PRODUCTIES:
BESCHERMING TEGEN COI
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TOEPASSINGEN

PROCESINDUSTRIEËN
Procesindustrieën zijn vragende partij voor gespecialiseerde isolatieoplossingen. De temperatuur in leidingen moet
binnen bepaalde parameters blijven, het warmteverlies moet tot een minimum beperkt worden en het hele proces
moet betrouwbaar, duurzaam en veilig zijn. De industrieel vervaardigde, onderling compatibele isolatiecomponenten
van Paroc bieden dezelfde isolatiecapaciteit, zowel voor rechte pijpschalen als voor bochten, waardoor de optimale
prestaties over de gehele leiding behouden blijven.

KRACHTCENTRALES
De hoge bedrijfstemperaturen die gepaard gaan met het opwekken van elektriciteit, vragen samen met
de verscheidenheid aan componenten die geïsoleerd moeten worden, om een breed scala aan speciale
isolatieoplossingen. Ketels hebben bijvoorbeeld flexibele, meerlagige oplossingen nodig, terwijl tanks een resem
uiteenlopende dichtheidsplaten met een hoge druksterkte vereisen. Paroc heeft isolatieoplossingen ontwikkeld voor
ketels, tanks, rookkanalen, schoorstenen en andere uitrusting die het rendement, de levensduur en de betrouwbaarheid
van de installatie kunnen verhogen.
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ENERGIEZUINIGHEID EN KOSTENBESPARINGEN
NADER BEKEKEN
Studies tonen aan dat zelfs kleine gebreken in de industriële isolatie een veel grotere
impact kunnen hebben op het absolute warmteverlies dan zelfs grote gebreken
of onvoldoende isolatie in de buitenmuren van gebouwen.
Volgens een studie die uitgevoerd werd in opdracht van de
European Industrial Insulation Foundation (EiiF) is onvoldoende
of volledig ontbrekende industriële isolatie in de hele Europese
Unie (EU) verantwoordelijk voor een energieverlies van
ongeveer 480 PJ per jaar – het equivalent van de jaarlijkse
energieproductie van Hongarije5 .
Om soepel en economisch optimaal te kunnen functioneren,
hebben de procesindustrieën en krachtcentrales behoefte aan
duurzame, betrouwbare, onderhoudsvrije en snel te installeren
isolatieoplossingen. Voor de eigenaars en de ingenieurs van de
installaties is het belangrijk dat het rendement van het proces
tijdens de geplande levensduur kan worden waargenomen
zonder verliezen als gevolg van storingen.
Hoeveel kan een enkele fabriek besparen als ze investeert
in een goede en economisch verantwoorde isolatie van haar
kritische procesonderdelen? Het TIPCHECK-programma,
dat door de EiiF is opgezet, dient om de industrie te voorzien
van een gestandaardiseerde, hoogwaardige thermische
energie-audittool, gericht op de thermische prestaties van
technische isolatiesystemen. Een van de vele gevallen toont
aan dat zelfs een kleine investering in een duurzame, effectieve
oplossing een operationele kostenbesparing kan opleveren die
de kapitaalinvestering ruimschoots overtreft en tot een snelle
terugverdientijd leidt.

LEREN VAN DE POSITIEVE VOORBEELDEN6
Een grote chemische fabriek in Italië bleek 650 m aan
leidingen te hebben die niet geïsoleerd waren of bedekt waren
met beschadigde isolatie, evenals 300 flenzen, 160 kleppen
en 3 tanks die geen enkele isolatie hadden, voornamelijk
om operationele en onderhoudsredenen. Op basis van het
auditrapport en het voorgestelde energie-, kosten- en CO2besparingspotentieel besloot de eigenaar van de installatie
echter om alle geformuleerde aanbevelingen volledig te
implementeren.
De aanbevolen acties, waaronder het installeren van nieuwe
pijpschalen, hielpen om 11.100 MWh te besparen, goed voor
ongeveer 200.000 euro en 2.240 ton CO2 per jaar.
De terugverdientijd van dit project was minder dan een
jaar. De klant erkende dat de nieuwe isolatie aan bepaalde
operationele en onderhoudsbehoeften tegemoet zou komen
en tegelijkertijd geld zou helpen besparen en de vaste
productiekosten zou verminderen.

BESTE PRAKTIJK UIT DE INDUSTRIE
Originele bron van illustratie www.eiif.org7

Chemische fabriek (Frankrijk)
Terugverdientijd: 2 tot 4 maanden
Energiebesparing: 12.600.000 kWh/a
Kostenbesparing: 505.000 euro/a

Raffinaderij (Italië)
Terugverdientijd: 1 tot 3 jaar
Energiebesparing: 1.021.958 kWh/a
Kostenbesparing: 75.000 euro/a

Verwerkingsfabriek (Duitsland)
Terugverdientijd: 3 maanden
Energiebesparing: 1.448.500 kWh/a
Kostenbesparing: 47.800 euro/a

5 https://data.europa.eu/euodp/data/dataset/information-on-energy-markets-in-eu-countries-with-national-energy-profiles
6 https://www.eiif.org/sites/default/files/2018-11/1_TIPCHECK _Report%20%282%20ed%29.pdf
7 https://www.eiif.org/sites/default/files/2018-12/EiiF_ClimateProtectionWithRapidPayback_EN_online.pdf
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PAROC PIJPSCHALEN –
PERFECT VOOR ELKE GELEGENHEID
De producten van PAROC zijn hydrofoob en niet-capillair, zodat ze geen water absorberen of in de
isolatie opnemen, wat een effectieve bescherming biedt tegen vochtabsorptie over de hele dikte
van de isolatie. Het assortiment aan waterafstotende pijpschalen van Paroc omvat stijve isolatie
die een eenvoudige installatie, routineonderhoud en bescherming tegen schade door mechanische
schokken mogelijk maakt.

VERDUBBELING VAN DE BESCHERMING,
HALVERING VAN DE INSTALLATIETIJD
De waterafstotende pijpschalen van PAROC zijn verkrijgbaar
als eenlagig systeem met de voordelen van een tweelagige
toepassing. PAROC Pro Lock Sections kunnen de
installatietijd tot 50% verkorten ten opzichte van vergelijkbare
alternatieve oplossingen.

NIETS DAN PLUSPUNTEN
De waterafstotende producten van PAROC bieden dezelfde
isolatiecapaciteit voor zowel rechte buizen als bochten, kunnen
aangebracht worden op verschillende leidingafmetingen en
-diameters en bieden een breed scala aan diktes om te voldoen
aan uiteenlopende projectvereisten.

GEDEELDE VOORDELEN
Alle producten van PAROC zijn gemaakt van natuursteen, een
natuurlijk veerkrachtig en in wezen onuitputtelijk materiaal dat
veel voordelen biedt. Dankzij de samenstelling is het eindproduct
een zeer duurzaam, onbrandbaar vezelproduct dat niet alleen
een uitstekende isolatie biedt, maar ook een milieuvriendelijke
oplossing voor industrieel gebruik.

Dubbellagige isolatie kan worden
vervangen door PAROC Pro Lock 100
of 140 (z-lock), een leidingisolatie
met messing-en-groefverbinding
die in één enkel werkmoment
geïnstalleerd kan worden.

VOORDELEN VAN INDUSTRIËLE LEIDINGISOLATIEOPLOSSINGEN VAN PAROC:
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•

Volledig productassortiment voor leidingen en bochten – snel en eenvoudig ontwerpproces

•

Nauw aansluitende oplossingen zonder spleten ter hoogte van de naden – minimaal
warmteverlies

•

Oplossingen die geen ondersteunende structuren vereisen – verbeterde energie-efficiëntie

•

Gecontroleerde procestemperatuur – voor een efficiënter procesresultaat

•

Milieueffectieve oplossing – minder CO2-uitstoot

•

Compatibele pijpschalen en bochtisolatie – tijd- en geldbesparing bij de installatie en
minimum aan afval ter plaatse

•

Precieze dimensionering – combineerbaar met geprefabriceerde bekleding

•

Dubbellagige (DL) producten worden in elkaar passend geleverd, het ene in het andere –
voor een doeltreffendere logistiek

•

Zeer geringe waterabsorptie en laag chloridegehalte – beperking en minimalisering van het
risico op corrosie

•

Langdurige oplossingen met lage onderhoudskosten – investering voor het leven

•

Zeer uitgebreid assortiment – past op alle gangbare leidingdiameters

STEENWOLOPLOSSINGEN VAN PAROC®
– EEN VERSTANDIGE KEUZE
UITSTEKENDE THERMISCHE ISOLATIE IN EEN
BREED SERVICEAANBOD
Het belangrijkste doel van thermische isolatie
is te voorkomen dat de warmte naar of van de
toepassing naar de omgeving stroomt. De thermische
geleidbaarheid van het isolatiemateriaal is een van de
belangrijkste eigenschappen. Steenwol heeft een laag
warmtegeleidingsvermogen, waardoor het zeer goed
bestand is tegen warmteoverdracht.
Het verminderen van de warmteoverdracht
resulteert in een directe besparing op het
energieverbruik en de kosten

HET EFFECT VAN ECONOMISCHE EN ENERGIEZUINIGE
ISOLATIE OP ENERGIEKOSTEN IN DE INDUSTRIE
Relatieve kostprijs
200
HUIDIGE SITUATIE
ENERGIE-EFFICIËNTIE
ECONOMISCH

100

TOTALE KOSTPRIJS

BESCHERMING TEGEN BRAND
Steenwol is onbrandbaar omdat ze gemaakt is van
steen, dat niet brandt en niet tot ontsteking gebracht
kan worden. Steenwolisolatie draagt niet bij tot de
verspreiding van vuur – integendeel, ze beschermt
tegen vuur. Steenwol van PAROC is ingedeeld in
Euroklasse A1, de hoogste brandprestatieklasse voor
bouwmaterialen.

KOSTPRIJS VAN ISOLATIE
ENERGIEKOST
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Isolatiedikte,
mm
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DUURZAME OPLOSSINGEN MET
ONVERANDERLIJKE EIGENSCHAPPEN

Bij veeleisende industriële toepassingen is het absoluut
noodzakelijk dat een isolatieoplossing bestand is tegen
zeer hoge temperaturen zonder door te hangen. Met
een maximale bedrijfstemperatuur tot 680 °C behouden
de hoge-dichtheidsproducten van PAROC hun vorm,
drukspanning en thermische weerstand gedurende de
gehele levensduur van de fabriek.

DRUKSTERKTE
In industriële toepassingen kan een goede druksterkte
belangrijk zijn voor de prestaties van isolatieproducten
op lange termijn. In oplossingen voor leidingisolatie
helpt deze eigenschap de producten hun nominale dikte
te behouden tijdens en na de installatie, en dit is vooral
belangrijk wanneer ze worden gebruikt op leidingen met
een hogere temperatuur. Het helpt ook om ervoor te
zorgen dat de bekledingsmaterialen nauwgezet kunnen
worden aangebracht met een goede uniformiteit en
helpt de effecten van mechanische vervorming van de
bekleding te weerstaan. Vooral bij tankisolatie moeten de
isolatieplaten voor beloopbare daken goed bestand zijn
tegen samendrukking en moeten ze voldoen aan de in de
specificaties vermelde eisen. De aangegeven waarden voor
de drukspanning werden bepaald in overeenstemming met
EN14303.

DOELTREFFENDE GELUIDSDEMPING
Snelle lucht-, stoom- en vloeistofbewegingen in
industriële processen zorgen voor veel lawaai, wat een
negatieve invloed kan hebben op de werkomgeving van
werknemers. Door hun poreuze vezelstructuur en hoge
dichtheid bieden PAROC-producten – vooral wanneer
ze als meerlagige oplossingen worden geïnstalleerd
– een goede geluidsisolatie, wat een aangenamere
werkomgeving oplevert. PAROC biedt concurrerende
en gecertificeerde oplossingen volgens de industriële
standaard voor insertieverlies ISO 15665. PAROCproducten voldoen aan de eisen voor klasse A, B, C en D
(Shell-klasse).

HET GEDRAG VAN BEPAALDE BOUWMATERIALEN IN
EEN ‘STANDAARD BRAND’ *
Temperatuur, °C
1200
PAROC STEENWOL BLIJFT
STRUCTUREN BESCHERMEN TEGEN BRAND
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200
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0
0
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* Een “standaard brand” simuleert de ontwikkeling van temperaturen in een brand in een
normale ruimte volgens de standaard verbrandingscurve ISO 834.

THERMISCHE GELEIDBAARHEID VAN STEENWOL.
BIJ HOGERE TEMPERATUREN IS HET BELANGRIJK OM
PRODUCTEN MET EEN HOGE DICHTHEID TE GEBRUIKEN.

Lambda, λW/m°K

LAGEDICHTHEID

HOGEDICHTHEID

MILIEUVRIENDELIJK
Steenwolproducten van PAROC zijn vervaardigd van
proper, natuurlijk materiaal. Ze zijn gedurende hun
hele levenscyclus milieuvriendelijk en veroorzaken
geen schade aan de natuur tijdens of na hun gebruik.
Steenwol bevat geen ingrediënten of chemische
stoffen die recycling voorkomen of belemmeren.

SÉCURITÉ RECONNUE
De producten van PAROC zijn veilig in gebruik. Er worden
geen CFK's of HCFK's gebruikt bij de fabricage van de
producten. De producten van PAROC voldoen ook aan de
eisen van Nota Q van Richtlijn 97/69/EG van de Europese
Commissie. Dit betekent dat steenwolvezels biologisch
afbreekbaar zijn en niet geclassificeerd zijn als mogelijk
kankerverwekkend voor de mens. Ze bevatten geen
asbest. De veiligheids- en gezondheidsinformatiebladen
voor de steenwolproducten van PAROC zijn beschikbaar
op www.paroc.com
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Temperatuur, °C

BESCHERMING
TEGEN
COI

TOONAANGEVENDE
MARKET LEADING
WATERAFSTOTENDHEID
WATER REPELLENCY

PAROC® staat voor energie-efficiënte en brandveilige isolatieoplossingen gemaakt van
steenwol voor nieuwe en gerenoveerde gebouwen, marine en offshore, akoestische en
andere industriële toepassingen. Een 80-jarige geschiedenis van kennis over de productie van
steenwol, ondersteund door technische isolatiedeskundigheid en innovatie, gaat schuil achter
deze producten.
Het aanbod voor het segment gebouwisolatie bestaat uit een breed assortiment producten
en oplossingen voor alle traditionele gebouwisolatiemogelijkheden. De producten
voor gebouwisolatie worden voornamelijk gebruikt voor de thermische, brandveilige
en geluidsisolatie van buitenmuren, daken, vloeren en kelders, tussenverdiepingen en
afscheidingen. Geluidsabsorberende plafonds en wandpanelen voor akoestiekbeheersing
in het interieur maken deel uit van ons assortiment, evenals industriële geluiddempende
producten.
Het aanbod voor het segment technische isolatie bevat niet alleen thermische, brandveilige
en geluidsisolatie van HVAC-systemen, industriële processen, leidingen en industriële
apparatuur maar ook voor de scheepsbouw- en offshore-industrie.
Ga naar www.paroc.be voor meer informatie.

Aansprakelijkheidsbeperking
De technische informatie in dit document wordt verstrekt zonder kost of verplichting en wordt
gegeven en geaccepteerd op eigen risico van de ontvanger. Omdat de gebruiksvoorwaarden
kunnen variëren en buiten onze macht liggen, geeft Paroc geen garanties over en is niet
verantwoordelijk of aansprakelijk voor de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van gegevens die
samenhangen met een bepaald gebruik van enig product dat in dit document wordt beschreven.
Paroc behoudt zich het recht voor dit document te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
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