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Porofix Profil®

Porofix Nadproże®

Maty Porogel®

Poroﬁx Osłona®
Zastosowane maty POROGEL dzięki zawartemu w nich
aerogelowi są obecnie najlepszym materiałem izolacyjnym na
świecie o najniższym współczynniku przewodzenia ciepła.

209.9°C

POROFIX OSŁONA® – najbardziej innowacyjny
system izolacji termicznej armatury przemysłowej wyprodukowany na bazie produktów
nanotechnologicznych.
Zawór nieosłonięty

13.4°C
197.5°C

Zawór osłonięty

10.6°C

Zalety stosowania Porofix Osłona®
● Radykalne zmniejszenie strat energetycznych
● Zapewnienie stabilności termicznej w trakcie procesów technologicznych
● Zwrot inwestycji nie przekraczający roku
● Trwałość wkładu izolacyjnego Porogel - hydrofobowy, odporny
na starzenie i ściskanie
● Usprawnienie wykonania remontów - obniżenie kosztów
● Wielokrotność użycia - szybki montaż i demontaż

Wykres generowanych oszczędności

● Zmniejszenie emisji CO2

Oszczędności (PLN)
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Zakres stosowania
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● Armatura rurociągów technologicznych
● Zakres stosowania od -40°C do 650°C
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● Elementy osłony dobrane dla danego środowiska pracy
● Zwiększenie bezpieczeństwa pracy BHP

● Różne warunki chemiczne i atmosferyczne
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izolacja tradycyjna
Porofix Osłona®
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Porofix Osłona®
Możliwość przygotowania indywidualnej oceny strat generowanych dla danego przypadku oraz
obliczenie zwrotu inwestycji.
Analiza zwrotu inwestycji w instalacjach miejskiej energetyki
cieplnej po zastosowaniu POROFIX OSŁONA®

Analiza zwrotu inwestycji w instalacjach pary świeżej
po zastosowaniu POROFIX OSŁONA®

Przyjęto: 1 GJ = 36 zł, Temp. medium=95°C,
Temp.otoczenia=22°C, okres użytkowania = 8760 h/rok

Przyjęto: 1 GJ = 36 zł, Temp. medium=200°C,
Temp.otoczenia=22°C, okres użytkowania = 8760 h/rok
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22,65

21,01
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7,4

DN 100

24,76

22,95
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11,9

DN 100

42,05

39,42
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6,9

DN 125

27,11

25,11
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12,9

DN 125

51,06

47,87

1723

6,7

DN 150

31,27

28,93

1041

12,9

DN 150

67,27

63,09

2271

5,9

DN 200

33,87

31,32

1128

15,6

DN 200

87,98

82,54

2971

5,9

Poroﬁx Osłony®
na elementach
technologicznych
IZOSTAL S.A.
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Porofix Osłona®

Poroﬁx Osłony®
na elementach
technologicznych
Pfeifer & Langer
Polska S.A.
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Porofix Rura®
Zastosowanie mat Porogel z najniższym współczynnikiem
przenikania ciepła, pozwala uzyskać nieosiągalne do tej pory
małe średnice rurociągów preizolowanych przy minimalnych
stratach ciepła.

POROFIX RURA® - jest najnowocześniejszym
rozwiązaniem w systemach rur preizolowanych
przy zastosowaniu materiałów nano-technologicznych typu aerożel. Gotowy do instalacji produkt ułatwia i przyspiesza prace montażowe
i w konsekwencji skraca czas budowy instalacji lub
jej przestoju remontowego. Zastosowana izolacja
termiczna Porogel w swoim składzie nie posiada
organicznych klei w związku z tym jest trwała
i stabilna w długich okresach użytkowania.

Zalety stosowania POROFIX RURA®
● Zabezpiecza i nie wspomaga tworzeniu się korozji pod izolacją
● Najmniejsza możliwa średnica gotowej rury preizolowanej
● Gwarancja stabilności i trwałości izolacji termicznej
● Brak mostków termicznych na podporach i obejmach
● Szybka wymiana remontowanych odcinków instalacji
● Szybka realizacja nowych odcinków instalacji przesyłowych

Brak mostków termicznych
na podporach i obejmach

Najlepsza efektywność
ekonomiczna i techniczna

Stabilność pracy instalacji
przemysłowej

Szybka realizacja nowych
odcinków pracy

Niespotykana trwałość

Brak korozji pod izolacją

Brak korozji

Na przykładzie zaizolowanej rury Porogel Plus Pyrogel XTE o grubości 15 mm po 85 dniach testów w warunkach zewnętrznych.

www.porofixsystem.pl

Porofix Rura®
Przykłady zapewniają tą samą
ochronę termiczną

Krzemian wapnia

76 mm

Wełna
mineralna

DN 150

64 mm

temperatura 315ºC

E
89 mm
20 mm

Perlit
ekspandowany

E

Standardowa izolacja

14 cm

21 cm

Rury DN 50
56% więcej
na podporze
25 cm

37 cm

Rury DN 150
44% więcej
na podporze

5 cm

42 cm

Rury DN 300
28% więcej
na podporze

www.porofixsystem.pl

53 cm

Porofix Profil®
dZięki ZastOsOwaNiu POROfiX PROfiL® MOżLiwe jest uZyskaNie
NajNiżsZych stRat teRMicZNych dLa całeGO systeMu.

Porofix Profil® – są to wkłady termiczne wykonane z izolacji
aerogelowej, powstałej w procesie nanotechnologicznym. Pozwalają
one na zastosowanie dodatkowej przegrody w strefie izolacji termicznej systemów fasadowych, okienno-drzwiowych, gdzie materiałem
podstawowym systemu jest aluminium, drewno lub PVC.

Produkt firmy Ponzio

Właściwości fizyczne Porofix Profil®
Grubość

od 5 mm

Szerokość

od 20 mm

Temperatura stosowania*

-200 ÷ +200°C
K

Współczynnik Lambda*
Hydrofobowość*

tak

Folia paroprzepuszczalna

tak

Taśma mocująca

tak

* dotyczy Porogel Medium s ( PMS ) ®

Produkt firmy Aluprof S.A

Produkt firmy Aluprof S.A

Rozkład izoterm w drzwiach MB-86 AERO

www.porofixsystem.pl

Produkt firmy Aluprof S.A

Rozkład izoterm w oknie MB-86 AERO

Porofix Nadproże®
POROFIX nadproże® to innowacyjny produkt stworzony do
eliminacji mostków termicznych powstających nad otworami
okiennymi, drzwiowymi oraz do stosowania pod roletami.

K

Niezmienność izolacyjności w czasie

Paroprzepuszczalność

Odporny na ściskanie

Niewielka grubość 10 mm

Hydrofobowość

Produkt jest elastyczny dzięki
czemu idealnie dopasuje się
do wszystkich nierówności

Szybki i łatwy montaż

Poroﬁx Nadproże jest zaawansowanym
technologicznie rozwiązaniem poprzez
zastosowanie nanotechno-logicznych izolacji
termicznych. Porofix Nadproże® jest
jednocześnie bardzo prosty i szybki w montażu.

korzyści po zastosowaniu
Porofix Nadproże®
● Oszczędność energii – oszczędność finansów
● Szybki zwrot inwestycji
● Eliminacja przemarzania elementów
zaizolowanych (m.in. brak grzyba i wilgoci)
● Poprawa komfortu termicznego
● Zwiększenie efektywności energetycznej
budynku
● Wieloletnia trwałość izolacyjna –
nieporównywalna z konkurencją
● Czterokrotnie mniejsze straty ciepła

www.porofixsystem.pl

Porofix Nadproże®
w związku z rosnącymi cenami energii należy zwrócić
szczególną uwagę na izolację termiczną jaką stosujemy

Rozkład temperatur w nadprożu
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w swoich budynkach. Zgodnie z dyrektywą unii europejskiej 2010/31/ue, która wprowadza standard budynku
prawie zero energetycznego od 2020 roku, a w związku
z tym wymusza stosowanie coraz to lepszych i nowocześniejszych rozwiązań w tym zakresie.
aby wyjść naprzeciw tym wymaganiom firma Porofix
System sp. z o.o. wprowadza innowa-cyjny system
izolacji termicznej - Porofix Nadproże®. Porofix

Bez izolacji

Nadproże® produkowane są w dwóch długo-ściach 1,5

z zastosowaniem POROFIX nadproże®

m.b. oraz 2,5 m.b. o stałej szerokości 25cm (dotyczy
wkładu izolacji termicznej grubości 10 mm). Produkt jest

Nadproże

gotowy do natychmiastowego montażu zgodnie z

Współczynnik przenikania ciepła U [W/(m²·K)]

nieizolowane

instrukcją na opakowaniu.

3,7

zaizolowane – POROFIX nadproże®

Porofix Nadproże® zaleca się
do stosowania na:

1

Badania wykonało akredytowane laboratorium LTB.

1. Nadproża okienne
2. Nadproża drzwiowe
3. Rolety i kasety
4.	Inne elementy żelbetowe (np. wieńce)
Instrukcja montażu Porofix Nadproże®

Przykleić Porofix Nadproże® na oczyszczony element do zaizolowania (kilkukrotnie wygładzić i docisnąć powierzchnię po przykleje-

Produkt montować w temperaturze od +5°C do +35°C.
Oczyścić powierzchnię izolowaną z pyłu, kurzu, itp. oraz
zagruntować (grunt budowlany).

niu). Zaleca się zastosowanie kołkowania co 40 cm w górnej części
produktu (nad wkładem izolacyjnym w oznaczonych miejscach).

Jeśli jest
potrzeba to przyciąć 
do właściwej
długości.

Na tak zamontowany
produkt układać

Oczyścić powierzchnię izolowaną z pyłu,
kurzu, itp. oraz zagruntować (grunt budowlany).

pozostałe zaprojektowane warstwy izolacji
oraz tynku.

www.porofixsystem.pl

Maty POROGeL®

grubość
klasa ogniowa
zakres temperatur

POROgeL medium
S ( PMS ) ®

POROgeL
Plus P ( PPP )
XTe®

POROgeL
minus C
( PMC) ®

5 i 10 mm

5 i 10 mm

5 i 10 mm

C-s1, d0

A2-s1, d0

A

K

-40 ÷ +650°C

-270 ÷ +200°C

0,021 W/mK

0,016 W/mK

Lambda (w 10°C)

włókna kokosowe
włókna drzewne
korek
Maty konopne
Płyty silikonowe
Polietylen
Izolacje aerożelowe
Płyta pilśniowa keramzyt
keramsit Perlit
ekspanderowany szkło
spienione włókna
celulozowe Pianka
poliuretanowa wełna
mineralna Polistyren
ekstrudowany styropian
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Współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/(mK)]
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Maty POROGeL®
Przykładowe realizacje w budownictwie

Inwestycja Złota 44,
Warszawa

Quattro Towers,
Gdańsk

Królewskie Wzgórza,
Gdańsk

www.porofixsystem.pl

Kontakt

PPorofix System Sp. z o.o.
Warszawa 00-844 , ul. Grzybowska 87
Oddział i adres do korespondencji : 11-700 Mrągowo , ul. Brzozowa 16
www.porofixsystem.pl
biuro@porofixsystem.pl , tel. 502 264 297
NIP 527 286 55 15 , REGON 381351796, KRS 0000749713

www.porofixsystem.pl

