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Orstech DP 65
Rohož na pletivu

Balení, tranSPOrt, SklaDOvání
Výrobky Orstech DP 65 jsou baleny do PE fólie a musí být dopravovány 
v krytých dopravních prostředcích za podmínek vylučujících jejich navlhnutí 
nebo jiné znehodnocení. Skladují se v krytých prostorách naležato. POužItí

Rohož na pletivu Orstech DP 65 je vhodná pro izolaci potrubí a 
technologických zařízení. Na vyžádání, pro teploty vyšší než 400 °C, 
lze podle AGI Q 132 nabídnout rohož šitou nerezovým drátem na 
pozinkovaném pletivu (označení Orstech DP 65 X) nebo rohož šitou 
nerezovým drátem na nerezovém pletivu (označení Orstech DP 65 X-X) 
podle ČSN EN 10223-2. Na vyžádání lze dodat úpravu ALU (vložená 
hliníková fólie pod pletivem) jako ochranu proti prachu. Rohož je nutné 
v konstrukci vhodným způsobem chránit před vlhkem a případným 
mechanickým poškozením. Pro venkovní použití je nutné použít 
oplechování.

Nejvyšší provozní teplota ve smyslu normy ČSN EN 14706 je 560 °C. 
Tloušťka rohože musí být volena tak, aby max. teplota na straně hliníkové 
fólie nepřesáhla 100 °C. V části izolace, která je vystavená teplotám 

CharakterIStIka výrOBku
Rohož Orstech DP 65 přišitá pozinkovaným drátem k pozinkovanému 
pletivu je vyrobena z kamenné vlny. AS kvalita dle AGI Q 132, ČSN EN 13468 
a ASTM C 795 – možnost použití na nerezových potrubích a plochách. 
Hydrofobizace dle ČSN EN 1609.

SOuvISejíCí DOkumenty
■	 ES certifikát shody 1390-CPD-0313/11/P

PřeDnOStI
■ velmi dobré tepelně izolační vlastnosti (nízká tepelná vodivost)
■ požární ochrana – nehořlavý materiál
■ vysoká teplotní odolnost (možnost použití až do nejvyšší provozní  
 teploty 560 °C)
■ velmi dobrá pohltivost zvuku (vysoký činitel pohltivosti)
■ ekologická a hygienická nezávadnost
■ vodoodpudivost – izolační materiály Isover jsou hydrofobizované 
■ dlouhá životnost
■ odolnost proti dřevokazným škůdcům, hlodavcům a hmyzu
■		 AS kvalita – vhodné pro izolaci nerezových povrchů

rOZměry

Doplňkové označení povrchové úpravy: ALU - vložení armované hliníkové fólie mezi izolaci a drátěné pletivo. Tolerance tloušťky dle ČSN EN 823: -5 mm a +5 mm. 1) Měřeno pod 
zátěží 1000 Pa. Při montáži je proto nutné počítat s větší tloušťkou izolace, než jaká je udávána v tabulce. * Minimální množství nutno konzultovat s výrobcem.

Označení tloušťka (mm) 1) rozměry (mm) Balení (m2)

Orstech DP 65 40 3000 x 1000 3,0
Orstech DP 65 50 3000 x 1000 3,0
Orstech DP 65 60 3000 x 1000 3,0
Orstech DP 65 80 2500 x 1000 2,5
Orstech DP 65 100 2500 x 1000 2,5
Orstech DP 65 120* 2300 x 1000 2,3

teChnICké Parametry

Parametr jednotka hodnota norma

tePelné vlastnOsti

Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti λD  dle 
Čsn en isO 13787

°C 50 100 150 200 250 300 400 500 550
W.m-1.K-1 0,041 0,048 0,058 0,069 0,083 0,100 0,142 0,196 0,228

Měřená hodnota souč. tepelné vodivosti podle Čsn en 12667 W.m-1.K-1 0,039 0,048 0,058 0,069 0,081 0,095 0,128 0,171 0,197
nejvyšší provozní teplota / na straně hliníkové fólie °C 560 / max. 100 Čsn en 14706
Měrná tepelná kapacita cp J.kg-1.K-1 800 -
FYZiKÁlnÍ vlastnOsti
Objemová hmotnost kg.m-3 65 Čsn en 1602, Čsn en 13470
Krátkodobá nasákavost Wp kg.m-2 << 1 Čsn en 1609
Faktor difuzního odporu minerální vlny bez polepu μ - 1,3 Čsn en 12086 
Odpor proti proudění vzduchu Ξ kPa.s.m-2 16 Čsn en 29053
PROtiPOžÁRnÍ vlastnOsti
Reakce na oheň - a1 Čsn en 13501-1
Bod tání tt °C ≥ 1000 Din 4102 díl 17

Součinitel tepelné vodivosti pro 0 °C: λ0 = 0,034 W.m-1.K-1. Hodnota slouží pouze pro porovnání produktů podle vyhlášky 193/2007 Sb. – dle § 5, odst. 8 (pro 
tepelné izolace rozvodů) a § 8, odst. 1 a 2 (pro tepelné izolace zásobníků teplé vody a expanzních nádob). Uvedená tepelná vodivost neslouží k návrhu, 
protože rohože na pletivu z minerální vlny nejsou vhodné na chladicí rozvody, ani na zásobníky chladu.

kód specifikace: MW – EN 14303 – T2 – ST(+)560 – WS1 – CL10

vyšším než 150 °C dochází jednorázově k uvolňování pojiva. V oblastech  
s nižší teplotou k tomuto jevu nedochází.




