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ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΦΥΣΑΛΊΔΩΝ 
Ισοθερμικό κάλυμμα 400 μικρών φυσαλίδων αέρα σε διπλό φύλλο μαλακού πολυαιθυλενίου χαμηλής 
πυκνότητας, UV σταθεροποιημένο με περιμετρικό ρέλι, σε γαλάζιο ΡΕ. 
Εφαρμόζει στην επιφάνεια του νερού της πισίνας. 
Το κάλυμμα στην πλευρά που στερεώνεται πάνω στον κύλινδρο έχει μια σειρά από δακτύλιους των οποίων η 
μεταξύ τους απόσταση είναι 50 cm, επίσης διαθέτει λωρίδες σύνδεσης σε αριθμό όσες και οι δακτύλιοι. 
Στην αντίθετη πλευρά υπάρχουν 3 θηλιές (μία κεντρική και 2 στις κορυφές) απαραίτητες για τη διέλευση του 
σχοινιού ρυμούλκησης που παρέχεται σε ένα κατάλληλο και μεταβλητό μέτρο ανάλογα με το μέγεθος του 
καλύμματος. 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΙΜΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΟΚΙΜΗΣ 

Massa areica 350 [g/m2] -- 

Πάχος 400 u ISO 4591 

Αντοχή στο σκίσιμο > 100 N/mm2 EN 492/2 

Χρώματα Blu DIN 53857 

εγγύηση 2 anni -- 

 
 

Κωδικός Περιγραφή 

1060030 Ορθογώνιο ισοθερμικό κάλυμμα με φυσαλίδων αέρα με ρέλι 

1060138 Ορθογώνιο ισοθερμικό κάλυμμα με φυσαλίδων αέρα μορφοποιημένο με ρέλι 

1060032 Επιπλέει χωρίς σωλήνα 
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ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΦΥΣΑΛΙΔΩΝ ULTRA LIGHT 

Στάνταρ κάλυμμα από πολυαιθυλένιο,επεξεργασμένο με υπεριώδη ακτινοβολία, χρώαμ γαλάζιο, πάχος 400 
micron. 
Ρέλι στη μία πλευρά, διάμετρος φυσαλίδων 10 mm. 
Εφαρμόζει στην επιφάνεια του νερού της πισίνας. 
 

Κωδικός Περιγραφή 

1060052 Ορθογώνιο ισοθερμικό κάλυμμα φυσαλίδων 8,00x4,00 

1060053 Ορθογώνιο ισοθερμικό κάλυμμα φυσαλίδων 10,00x5,00 

1060054 Ορθογώνιο ισοθερμικό κάλυμμα φυσαλίδων 12,00x6,00 
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ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΦΡΟΥ 

Κάλυμμα αφρού πολυαιθυλενίου 100% κλειστού κυττάρου, spessore 6 mm, πάχους 6 mm, γεωσυνθετικό, 

αδιάβροχο και μονωτικό. Κατάλληλο για θερμαινόμενες πισίνες, εγγυάται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. 
Εφαρμόζει στην επιφάνεια του νερού της πισίνας. 
Το κάλυμμα στην πλευρά που στερεώνεται πάνω στον κύλινδρο έχει μια σειρά από δακτύλιους των οποίων η 
μεταξύ τους απόσταση είναι 50 cm, επίσης διαθέτει λωρίδες σύνδεσης σε αριθμό όσες και οι δακτύλιοι. 
Στην αντίθετη πλευρά υπάρχουν 3 θηλιές (μία κεντρική και 2 στις κορυφές) απαραίτητες για τη διέλευση του 
σχοινιού ρυμούλκησης που παρέχεται σε ένα κατάλληλο και μεταβλητό μέτρο ανάλογα με το μέγεθος του 
καλύμματος. 
 
 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΙΜΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΟΚΙΜΗΣ 

Βάρος 350 [g/m2] ISO 845 

Αντοχή σε εφελκυσμού: Στρέβλωση 850 [N/5cm] ISO 1421 

Αντοχή σε εφελκυσμού: Υφάδι 850 [N/5cm] ISO 1421 

Θερμική αγωγιμότητα στους 10 ° C 0,038 [W/mK] ISO 2581 

Θερμική αγωγιμότητα στους 40 ° C 0,042 [W/mK] ISO 2581 

Απορρόφηση νερού <1 vol.% -- 

 
 

Κωδικός Περιγραφή 

1060031 Κάλυμμα αφρού κλειστού κυττάρου 6 mm ορθογώνιο σχήμα 

1060139 Κάλυμμα αφρού κλειστού κυττάρου 6 mm μορφοποιημένο  

1060032 Πλωτήρας χωρίς σωλήνα 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σημείωση 
Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο ενδέχεται να τροποποιηθούν κατά τη διακριτική ευχέρεια του συντάκτη, χωρίς προειδοποίηση, ανάλογα με τις τροποποιήσεις του εν λόγω προϊόντος: θα είναι 
ευθύνη του πελάτη κατά την παραγγελία να επαληθεύσει την αντιστοιχία του προϊόντος με το τεχνικό δελτίο. 
Οποιαδήποτε τεχνικά διαγράμματα που αναπαράγονται σε αυτό το έγγραφο είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν ισχύουν για  κανονιστικούς σκοπούς 


