
FOLIE 
DEGIVRANTA  

DIN PVC 



În timpul ninsorilor neașteptate și grele, acoperișurile din PVC,  
ale corturilor, pavilioanelor și a foișoarelor pot fi supuse unor 
supraîncărcări datorate greutății zăpezii acumulate, care este 
extrem de periculoasă și poate duce la prăbușirea structurii de 
rezistență. Folia degivrantă din pvc încălzește întreaga 
suprafață a acoperișului, topind zăpada și gheața.

CARACTERISTICI FUNCTIONALE
Resistorii din fibră de carbon armat  se află între  pânza de 
protecție din PVC și țesătura cu bandă adesivă. Aplicarea este 
ușoară și rapidă, utilizând inelele de prindere aflate pe tot 
perimetrul protecției. Se pune în funcțiune în cazul căderii 
ninsorii sau dacă există deja un strat de zăpadă.

FIBRA DE CARBON
Fibra de carbon este flexibilă, nu se oxidează, nu produce 
emisii electromagnetice periculoase în timpul fluxului de 
energie electrică, nu își modifică dimensiunile în timpul 
variațiilor de temperatură și nu își modifică rezistența ohmică. 
Nu se uzează și nu necesită mentenanță. Datorită rezistivității 
mari a fibrei de carbon, generarea energiei termice se face 
rapid și eficient, permițând economii importante de energie 
electrică.

DIMENSIUNI
Protecția din PVC pentru degivrare este realizată la  proiect.

STRATIFICAREA MATERIALELOR 
Stratificare începând cu stratul exterior:
• Protecție din PVC.
• Resistori din fibră de carbon armat.
• Țesătură  cu bandă adezivă fixată prin coasere.
• Inele de prindere cu diametru de 10 mm, aflate pe tot perimetrul foliei. 

la distanța de 30 până la 50 cm.

CONTROLUL TEMPERATURII 
Termostatat la 40 °C. 

FOLIE DEGIVRANTA DIN PVC 

PROTECTIE DIN PVC PENTRU DEGIVRARE 

PROTECTIE DIN PVC CLASICA FARA INCALZIRE PENTRU 
DEGIVRARE, CAZUTA DATORITA GREUTATII ZAPEZII 

ACUMULATE 

CONFORMITATE

MODEL ALIMENTARE PUTERE GRAD DE PROTECTIE CABLURI SI CONECTORI DIMENSIUNE

HTR_PVC 230 Vac 50/60 Hz 160W/m2 IP67 Termostat la 40°C
Cablu de alimentare 
HO7RNF furnizat la 

lungimea cerută
La proiect
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NU PRODUCE CAMPURI ELECTROMAGNETICE NOCIVE

CONTROLUL TEMPERATURII

Acest produs este fabricat în conformitate cu standardele de siguranță electrică, 
stabilite prin norma de joasă tensiune 2014/35/EU. Acest produs este în 
conformitate cu directiva 2014/30/CE, în ceea ce privește standardele pentru 
emisiile electromagnetice.

DOMENIUL DE APLICARE




