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Redőnyszekrény 
szigetelés előtt:

Redőnyszekrény 
szigetelés után:

Rojaflex Redőnyszekrény szigetelés

„Professzionális 
redőnyszekrény szigetelés“

• A ROJAFLEX redőnyszekrény szi-
geteléssel tökéletesen szigetelheti  
régi redőnyszekrényeit (felsőtokos 
redőnyeit). Így télen a hideg napokban 
kevesebb meleg távozik a redőnytokon 
keresztül, ezáltal csökkentheti 
fűtésszámláját!  Csökkentse a lokális 
hőátbocsátási értéket akár 70%-al!

• A zárófedél szigetelés anyaga: Neopor.       
Hőátbocsátási értéke: 0,031 W/mk.

• A redőnyszekrény szigetelés anyaga: Poly-
ethylen. Hőátbocsátási értéke: 0,034 W/mk.                                
13 mm vagy 25 mm vastagságúak. Teljes mértékben 
vízlepergető anyagú így a párát és nedvességet a 
redőnyszekrényen belülről kívülre vezeti.

• A két elem közti kapcsolódás (zárófedél szigete-
lés és Redőnyszekrény szigetelés) lehetővé teszi a 
redőnyszekrényhez történő hozzáférést szerelés/ 
javítás esetén

Usb - Wert = ca. 3,00 W/m2k
redőnytok szigetelés nélkül:
magas energia felhasználás!

penészesedés veszély!

Usb - Wert = ca. 0,89 W/m2k
redőnytok szigeteléssel:

alacsony energiafelhasználás!
nincs penészesedés! 
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Rojaflex Redőnyszekrény szigetelés

Cikkszám: 10053115

Rojaflex VDD-240 -zárófedél szigetelés

• Neopor hab
• 1.000 x 240 mm
• Hőátbocsátási érték: 0,031 W/mk
• Mindkét redőnyszekrény szigetelőhöz használható
• 2 év garancia

Cikkszám: 10053130 / 10053131

Rojaflex RKD-13 / RKD-25 -redőnyszekrény szigetelés

• 13 mm / 25 mm vastag Polyethylen hab
• 1.000 x 500 mm
• Hőátbocsátási érték: 0,034 W/mk
• Vízlepergető hatású
• 2 év garancia

• 90 x 72 mm
• 95%-al csökkenti a lokális hőátbocsátási értéket!
• Kettős kefézésű szigetelt heveder kivezető
• 23 mm heveder szélességig használható
• Fehér szín
• 2 év garancia

Cikkszám: 10090001 

DIHA-ESM -hőszigetelt hevederkivezető

Cikkszám: 60001888

Rojaflex SDD-13 -oldalfedél szigetelés

• 13 mm vastag Polyethylen hab
• 330 x 300 mm
• Hőátbocsátási érték: 0,034 W/mk
• Könnyen méretre szabható
• 2 év garancia

Cikkszám: 10090055

Rojaflex FDB-60 -öntapadós szigetelőszalag

• 60 mm széles
• 25 méter hosszú
• Öntapados szigetelőszalag
• Redőnyszekrény szigetelő lapok összeillesztéséhez
• 2 év garancia

• 310 ml / 470 g
• oldószermentes univerzális szerelési ragasztó
• 2 év garancia

Cikkszám: 10180355 

WEISS-CHMK -szerelési ragasztó



Rojaflex szigetelés beépítése / telepítése
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Rojaflex szigetelés beépítése / telepítése

• Válassza ki a megfelelő 13 mm-es vagy 25 mm-es vastagságú redőnyszekrény szigetelő 
anyagot. Akár a kettőt együtt is használhatja, így 38 mm-es vastagságot érhet el. Ügyeljen 
rá, hogy legyen elegendő hely a szekrényben a redőnypalástnak feltekeredni. Egy szike 
segítségével egyszerüen méretre vághatja a lapokat. A lapok rögzítéséhez szerelési ragasz-
tó használható (WEISS-CHMK).

• Amennyiben több elemet kell összeillesztenie, 
mert a redőnyszekrény szélessége meghaladja az 
1m-t, akkor az elemeket fektesse egymás mellé 
és ragassza össze őket a 6 cm széles öntapadós 
szigetelőszalaggal (FDB-60). 

• A szigetelő elem felső oldalán a nutolást igazítsa a redőnyszekrény szigetelő lap méretéhez 
(13 vagy 25 mm vastag). 25 mm-es lap esetén nincs teendője! 13 mm-es lap estén egy szike 
segítségével vágjon le egy csíkot az elem végén látható vágást segítő barázda mentén. Lásd 
képen! 

• A szigetelő elem alsó oldalán található barázdák 
segítenek önnek az elemet a redőnyszekrény 
mérethez igazítani. A tok mélységének megfelelően 
egyszerüen vágja méretre egy szike segítségével 
a barázda mentén az elemet. Az elem mérete 240 
mm. Ezt rövidítheti akár 160 mm-re. Lásd képen! 

• Vágja ki a a redőny oldalfedelének megfelelő méretben az oldalfedél szigetelést. 
Az anyagának köszönhetően könnyedén méretre és formára szabható egy szike 
segítségével! Az oldafedél szigetelő elem mérete: 300 x 330 mm, így minden 
oldalfedél méret kiszabható belőle!

• Beszerelhető alsó- és 
hátsó szerelőfedeles 
redőnyszekrényekbe       
egyaránt.

1.

2.

3.

4.

5.


