
Características do Produto

As telas SPACE REFLEX® são o isolamento 
perfeito para condutas e tubos, uma vez 
que evitam drasticamente os gastos com o 
aquecimento ou arrefecimento, eliminando 
perdas de calor ou frio, bem como evitando 
os problemas de condensação.
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Isolamento de Condutas e Tubos

Características

Reflecte 97% da Energia Radiante
Retêm o calor na conduta durante o inverno

Material durável
Não se degrada

Não ocupa espaço
Facilmente cortavél por um x-acto
Adapta-se a qualquer superfície ou obstáculo

Benefícios

Evita que o calor penetre na conduta durante o verão
Poupa energia

Fácil de Instalar
Não cria irritações na pele
Amigo do Ambiente
Evita condensações

Flexível
Extremamente leve

Aplicação

Recomendado para:
Ar condicionado / ventilação de Comércio, 
Residências e Indústria:

Benefícios:

Comece por medir o diâmetro da conduta 
ou tubo a ser isolado com um bocado de 
isolamento de modo a obter o comprimento 
correcto para efectuar o corte no 
isolamento.
Com um x-acto ou outro utensílio cortante, 
corte o isolamento SPACE REFLEX®.

Aplique o isolamento SPACE REFLEX® de 
forma a que este envolva completamente a 
conduta ou tubo e aplique a fita de 
alumínio em todas as juntas de modo a 
evitar perdas.
Deverá repetir o processo quantas vezes 
necessárias até atingir o total isolamento 
da conduta ou tubo.

Ao repetir o processo deverá apenas 
sobrepor o isolamento SPACE REFLEX® 
cerca de 5 cm, de uma tela sobre a outra, 
afim de evitar perdas.

• Condutas diversas, redondas ou 
quadradas
• Tubaria de altas dimensões 
• Canais de alimentação e distribuição 

• Aumenta eficazmente o seu sistema 
HAVAC

• Ajuda a controlar as condensações
• Ocupa um espaço mínimo
• Rápido, sem perigo e de fácil instalação
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Isolamento de Piso 
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Limpar o Suporte.

Preparar o suporte para a aplicação do 
isolamento.

Colocar o isolamento.

Para manter a continuidade do produto, 
sobrepor os rolos 10cm e selar com fita de 
alumínio.

Colocar a madeira para receber o soalho de 
madeira.

Aplicar o soalho em madeira.


