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Isolamento Térmico e Acústico



Densidade: 32 - 48 Kg/m³

Painéis semirrígidos, de lã de rocha Ecolã. Podem ser sem revestimentos ou revestidos 
com papel kraft, papel alumínio reforçado, véu de vidro ou plástico autoextinguível. 

PAINÉIS

Densidade: 64 - 96 Kg/m³

Painéis rígidos, de lã de rocha Ecolã. Podem ser sem revestimentos ou revestidos com 
papel kraft, papel alumínio reforçado ou véu de vidro, ou plástico autoextinguível. 

espessura (mm)  largura (mm) comprimento (mm) 

 50 - 100                   600                   1.200 

Aplicações:
� Paredes residenciais e comerciais
� Tetos
� Tanques industriais
� Boilers
� Portas corta-fogo
� Fornos
�Fogões
� Isolamentos acústicos



As Mantas são revestidas com tela metálica de arame galvanizado 
em uma de suas faces.
Densidades disponíveis: 48 � 64 � 80 � 96 � 128 � 144 Kg/m³

MANTA COM TELA METÁLICA 

espessura (mm)  largura (mm) comprimento (mm) 

      

       40 -100              1.000               2.000  

        

Aplicações:
� Tanques
� Grandes caldeiras
� Boilers
� Fornos
� Tubos de grandes dimensões



FELTROS FLEXÍVEIS

Densidade: 32 a 48 Kg/m³

Feltros Flexíveis de lã de rocha Ecolã sem revestimentos.

Feltros Flexíveis de lã de rocha Ecolã revestidos de 
papel alumínio.

Feltros Flexíveis de lã de rocha Ecolã revestidos com papel
 kraft, com ou sem reforço.

espessura (mm)  largura (mm) comprimento (mm) 

         50                  600                1.200 8.000 

         65 - 100         600                1.200 6.000 



FELTROS FLEXÍVEIS

Densidade: 32 a 48 Kg/m³

Feltros Flexíveis de lã de rocha Ecolã revestidos com
 papel vinílico branco. 

espessura (mm)  largura (mm) comprimento (mm) 

      65 - 100               1200                 6.000 

Feltro Flexível com plástico autoextinguível.

espessura (mm)  largura (mm) comprimento (mm) 

          50                  600                    4.000

Aplicações:
� Paredes dry-wall
� Forros em geral
� Telhas termoacústicas
� Galpões industriais
� Dutos de ar-condicionado
� Divisórias
� Tubos
� Edifícios residencias e comerciais
� Isolamento acústico



TUBOS
Densidade: 100 - 160 Kg/m³ 
  
Tubos fabricados com lã de rocha Ecolã são impregnados de resinas especiais.
Os Tubos são pré-formados no diâmetro exato do tubo a isolar. São incombustíveis e 
resistem a temperaturas de até 820º C.
 

espessura (mm)  diâmetro ( " ) comprimento (mm) 

          25 - 100       1/2 - 16            1.000 

Flocos de lã de rocha Ecolã.  
Estão disponíveis em embalagens plásticas
de 20 kg 

FLOCOS

Aplicações:
�Preenchimento e Spray para aplicações Criogênicas
� Indústria de Oxigênio
� Spray para isolamento de turbinas
� Fornos para panificação
� Edifícios residenciais, comerciais etc.

Aplicações:
�Tubulações em geral
� Sistemas de ar-condicionado
� Dutos industriais



Usada amplamente na construção civil, a lã de rocha pode ser aplicada: 
�sobre forros, paredes e muros; 

�sob pisos flutuantes e telhas termoacústicas;
�na tecnologia SMA (stone matrix asphalt) de asfalto modificado, ideal para 

rodovias de tráfego pesado e clima quente;
�na indústria automotriz e naval; 

�nas usinas  sucroalcooleiras e caldeirarias.

Condutividade Térmica
   da Lã de Rocha Ecolã
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