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  ACOUSTIC  INSULATION

ROOF INSULATION

Peredam Panas  Atap Metal untuk Bangunan



Technology Cross-linked Foam yang digunakan ada ThermoFoil

TL-XPE adalah chemicaly Crosslinked dimana struktur sel tertutup

yang sangat kecil  dan kuat. Dengan Konduktifitas Thermal dan

permeabilitas uap terbaik dikelasnya, yang merupakan faktor kunci

dalam kinerja insulasi, meredam dan menghentikan proses

perpindahan energi panas pada atap metal.

Technically Superior

0.02953 W/m.k (24.5˚C) ini adalah jumlah terendah dari semua

bahan insulasi fleksibel.

Thermal Conductivity

1.  Crosslinked Foam Meredam Perpindahan Energy Thermal Panas Dari
      Atap Metal Ke Ruangan. (Performance Improvement S.D 90%)
2.  Menghentikan Secara Permanent Proses Perpindahan Energy Thermal
      Panas Dari Atap Metal Ke Ruangan Melalui Struktur Bangunan.
3.  Menghentikan Perpindahan Thermal (Energy) Panas Melalui Perpindahan
      Uap Air (Kelembaban Udara).

Solution : Jacketing System by (Crosslinked Foam
THERMOTECH - IXPE or XLPE)

Teknologi insulasi Thermotech telah berpengalaman dalam bidang insulasi foam di indoesia

sejak tahun 2001 dengan staff yang berpengetahuan luas dan penelitian yang profesional

sehingga produk yang dihasilkan oleh pabrik toilon telah di ekspor keberbagai negara seperti

UAE, Qatar, Australia, Philippines dsb.

Oleh karena itu, kami hadir di indonesia untuk memenuhi semua kebutuhan insulasi anda dengan

yang terbaik dan kami telah memasok pasar lokal melalui beberapa merk mitra lokal.

Terbukti keandalan & Pengalaman sejak 2001
(kontrol material kualitas khusus)

ThermoFoil® TL-XPE adalah produk berbahan polyolefin yang sangat cocok
digunakan pada insulasi, insulasi atap bangunan, dinding, insulasi pipa, HVAC
yang akan memberikan performa yang sangat baik.

ThermoFoil® TL-XPE adalah polyolefin Cross-Linked Foam yang dihasilkan dari
proses kimia dalam gulungan terus menerus yang menghasilkan produk foam
dengan sel tertutup dan permukaan halus pada kedua sisi. Ringan, & fleksibel.
namun kuat, tanguh dan tahan terhadap kelembapan, bahan kimia dan suhu
tinggi dengan tingkat Fire Retardant Class by Certificate Test Exova Warrington
(BS 476 Part 7) sehingga sangat aman untuk digunakan sebagai bahan isolasi
bangunan.

Dengan Latar belakang 20 tahun di industri Crosslinked Foam dan Riset produk
yang berkesinambungan sehingga dapat menghasilkan produk yang berkualitas
dengan technology yang terbaik dan terdepan.

Komitmen kami untuk menjaga kualitas dan mutu dibuktikan dengan melakukan
uji sertifikasi iso 9001 dan UL94 & UL723.

Produk yang di produksi oleh Toilon Indonesia telah di ekspor kebeberapa negara
seperti UAE, Qatar, Australia, Philippines dsb.



Sertifikasi & Pengujian Pihak Ke-3
Untuk menjaga kualitas produk yang dihasilkan secara in-house dari pabrik
kami, kami melakukan pengujian sertifikasi secara berkala melalui lembaga
yang kredibel & diakui secara internasional.

> Br i t ish  Standards  BS 476 (  Parts  7  )
>  American Standards  ASTM E84
> UL94

Standart Internasional Untuk Standart Keamanan Kebakaran
Dan Tingkat Level Asap Untuk Produk Isolasi Bangunan :




