
 

 

 
 

ȘNUR DE ETANȘARE DIN FIBRE DE STICLĂ 

 
 

Compoziție. Aceste șnururi cu împletitură plină sunt 
fabricate din fibre de sticlă texturizate, de temperatură medie. 
Firele texturate au o greutate redusă și au proprietăți termice și 
antivibrative excelente și sunt proiectate special pentru aplicații de 
etanșare. Gama de dimensiuni și capacități de producție a 
șnururilor este foarte largă, sunt disponibile profilele 
dreptunghiulare și rotunde între 4 mm și 75 mm. 

Șnururile sunt împletite cu o împletitură pătrată până la 10 
mm și o împletitură triplă și țesătură în patru straturi pentru 
secțiuni mai mari. Șnururile pot fi grafitate sau acoperite cu 
elastomer siliconic. 
 

Proprietăți. Șnurul din fibră de sticlă are o rezistență 
mecanică deosebit de ridicată și o bună rezistență pentru 
majoritatea substanțelor chimice în intervalul 3-14 pH, este stabil 
la temperaturi medii de până la 550°C și are o rezistență la șocuri 
termice. În plus, are conductivitatea termică scăzută și coeficientul 
scăzut de acumulare a căldurii, oferă economii semnificative de 
energie în echipamentele acționate ciclic. Fibra de sticlă este un 
produs din nisip topit, prin urmare este prietenos cu mediul și 
poate fi ușor reciclat. 
 

Aplicație: Șnurul de fibră de sticlă este economic și foarte 
util în diferite aplicații. În primul rând, șnururile din fibră de sticlă se utilizează ca izolație termică, 
etanșări de gaze și căptușeală în aplicații cu temperatură medie, în special ca înlocuitor și 
echivalent al șnururilor din azbest utilizate anterior. Ca domeniu principal de aplicare, acestea se 
utilizează în izolații de blocuri, ușile industriale ale cuptorului, mașinile grele ca garnituri de gaze, 
scuturi, etc. 
 

Profil rotund (mm) D6 D8 D10 D12 D15 D20 D30 D40 D50 

m/kg 30 17,6 11,4 8,8 5,5 3,2 1,4 0,8 0,5 
Lungimea minimă 

(m) 
150 88 114 88 55 32 14 16 10 

  

Profil 
rectangular 

(mm) 
    9x12  10x20  15x30  20x40  35x75   

Profil pătrat 
(mm) 

S4 S5 S6 S8 S10 S12 S15 S18 S20 S25 S30 S40 S50 S60 S75 

m/kg 48 30 22 13 8,4 6,6 4,4 3 2,5 1,6 1,1 0,63 0,4 0,28 0,18 
Lungimea 

minimă (m) 
240 150 110 65 84 66 44 30 25 16 11 12,5 8 5,5 3,5 
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