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Η Εταιρεία
• Η Κ. ΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ – Β. ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ο.Ε. ιδρύθηκε το 2006.

• Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην παραγωγή και διακίνηση προϊόντων 
στεγανοποίησης και θερμικής προστασίας τα οποία βρίσκουν εφαρμογή στη 
βιομηχανία, στη ναυτιλία και στην αυτοκινητοβιομηχανία.

• Πρωταρχικός μας στόχος είναι η εξασφάλιση της ποιότητας όλων των προϊόντων μας. 
Όλα μας τα υλικά είναι πιστοποιημένα από επίσημους φορείς και συνοδεύονται από τα 
απαραίτητα τεχνικά φυλλάδια.

• Το Τεχνικό Τμήμα μας από έμπειρους μηχανικούς είναι πάντοτε διαθέσιμο να 
προσφέρει τις υπηρεσίες του τόσο για την μελέτη και σχεδίαση της απαιτούμενης 
λύσης, όσο και για την παροχή τεχνικών συμβουλών προς τον πελάτη μας.

• Το Τμήμα Πωλήσεών μας χειρίζεται κάθε αίτημα άμεσα ικανοποιώντας τις πιο 
απαιτητικές εφαρμογές και ανάγκες των πελατών μας.
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Κεραμοβάμβακες

Σχεδιασμένοι για θερμομόνωση σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες με μεγάλη αντοχή στο 
θερμικό σοκ. Σε μορφή παπλώματος από ποικιλία χημικών υλικών, πυκνοτήτων και σε 
διάφορα πάχη.

Insulfrax LTX
Tmax : 1260 oC

Η πιο πρόσφατη 
προσθήκη στην 

οικογένεια προϊόντων 
χαμηλής 

βιο-ανθεκτικότητας.

Insulfrax LTX με 
Επικάλυψη Αλουμινίου

Tmax : 1260 oC

Η πιο πρόσφατη 
προσθήκη στην 

οικογένεια προϊόντων 
χαμηλής 

βιο-ανθεκτικότητας.

Durablanket® S
Tmax : 1260 oC

Ένας ισχυρός εύκαμπτος 
κεραμοβάμβακας

Moist Pak
Tmax : 982 oC

Κατασκευή από 
μεγάλης αντοχής 

κεραμικές ίνες 
εμποτισμένες με 

ανόργανα συνδετικά 
μέσα.

Saffil
Tmax : 1650 oC

Ελαφρύς 
κεραμοβάμβακας

υψηλής 
θερμοκρασίας, με 
μεγάλη αντοχή και 

ευελιξία, από υψηλής 
καθαρότητας, 

πολυκρυσταλλικές
ίνες.

Fiberfrax® 
Durablanket® 2600

Tmax : 1430 oC

Ένα προϊόν 
θερμομόνωσης που 
με τις ιδιότητες του 
επεκτείνει την ήδη 

υψηλή απόδοση της 
σειράς προϊόντων 

Durablanket.

Fiberfrax® 
Durablanket® Z

Tmax : 1430 oC

Ένα προϊόν 
θερμομόνωσης που 
με τις ιδιότητες του 
επεκτείνει την ήδη 

υψηλή απόδοση της 
σειράς προϊόντων 

Durablanket.
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FyreWrap® Marine 
Blanket

Tmax : 1260 oC

Ανόργανο, εύκαμπτο 
προϊόν, ειδικά 

σχεδιασμένο για να 
παρέχει παθητική 

πυροπροστασία για 
εφαρμογές 
ναυτιλίας

FyreWrap® LT Marine 
Blanket

Tmax : 1260 oC

Για εφαρμογές με 
περιορισμούς στο χώρο 

και στο βάρος. 
Αποτελεσματική λύση 

για θαλάσσιες και 
υπεράκτιες εφαρμογές, 

για την παροχή 
παθητικής 

πυροπροστασίας σε 
όλους τους τύπους 

σκαφών και σε εξέδρες 
πετρελαίου.

FyreWrap® Cable 
Insulation

Tmax : 1260 oC

Λεπτό, εύκαμπτο 
προϊόν για 

προστασία γύρω 
από σχάρες 

καλωδίων και 
αγωγούς.

Κεραμοβάμβακες 
Ναυτιλίας

FyreWrap® Tank Car 
Blanket

Tmax : 1260 oC

Ευέλικτο, ελαφρύ 
προϊόν, υψηλής 
αντοχής, για τη 

θερμική προστασία 
σε σιδηροδρομικού 

τύπου δεξαμενές που 
μεταφέρουν αργό 

πετρέλαιο, αιθανόλη 
και άλλα εύφλεκτα 

και επικίνδυνα υλικά.

FyreWrap® 0.5 Plenum 
Insulation

Tmax : 1260 oC

Εύκαμπτο περίβλημα 
για εύφλεκτα 

αντικείμενα που 
βρίσκονται εντός πυλών 

αέρα επιστροφής. Ο 
σχεδιασμός είναι 

τέτοιος που μία μόνο 
στρώση υλικού να είναι 

ικανοποιητική.

FyreWrap® 
Elite® 1.5 Duct 
Insulation – Air 

Distribution 
System (ADS) 

Ducts
Tmax : 1260 oC

Εύκαμπτο 
περίβλημα 

αγωγού, μονής 
στρώσης, για 
συστήματα 

διανομής αέρα.

FyreWrap® Elite® 
1.5 Duct Insulation 

– Grease Duct 
ASTM E2336 

System
Tmax : 1260 oC

Εύκαμπτο 
περίβλημα, διπλής 

στρώσης, για 
αγωγούς λιπαρών 
εύφλεκτων αερίων 
σε επαγγελματικές 

κουζίνες.

FyreWrap® Elite® 
Blanket

Tmax : 1260 oC

Ανόργανο, 
εύκαμπτο προϊόν 

με βέλτιστη 
απόδοση σε 

εφαρμογές που 
απαιτούν παθητική 

πυροπροστασία

FyreWrap® DPS 
(Dryer Protection 

system)
Tmax : 1260 oC

Ασφαλές και 
οικονομικό μέσο 

για τον περιορισμό 
φωτιάς σε ξηρούς 
αγωγούς ως και 

1 ώρα.
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Θερμομονωτικές Πλάκες

Κόλλες & Μαστίχες

Άκαμπτες πλάκες σχεδιασμένες για αντίσταση στη διάβρωση, 
στις δονήσεις και στη μηχανική καταπόνηση. 

Εφαρμογές:
•Επενδύσεις κλιβάνων υψηλής θερμοκρασίας
•Άκαμπτα παρεμβύσματα και στεγανωτικά
υψηλής θερμοκρασίας
•Θερμικές ασπίδες
•Θυρίδες θαλάμου καύσης αερίου

Κόλλες που στεγνώνουν με τον αέρα, βασισμένες σε ένα 
μείγμα ανόργανων χημικών ουσιών. Χρησιμοποιούνται 

για να κολλήσουν διάφορα ινώδη προϊόντα σε κεραμικές, 
μεταλλικές και ινώδεις επιφάνειες.

Tmax: 1000 oC – 1700 oC (ανάλογα τον τύπο του προϊόντος)

Μαστίχες για εφαρμογές χύτευσης ή για εφαρμογές 
βύθισης. Μπορούν εύκολα να εκχυθούν ή να 
τοποθετηθούν με μυστρί.
Tmax: 1100 oC

Thermfrax Millboard: Προϊόν υψηλής πυκνότητας με αντίσταση στη διάβρωση, 
στους κραδασμούς και στη μηχανική καταπόνηση. Ανάλογα τον τύπου έχει 
Tmax : από 850 oC έως 1200 oC.

Insulfrax 110ZK: Κόβεται και διαμορφώνεται εύκολα με τυπικά εργαλεία. 
Χαρακτηρίζεται από μεγάλη αντοχή, ακαμψία, ικανότητα μόνωσης και σταθερότητα 
σε υψηλές θερμοκρασίες έως 1100 oC.

Millboard 120WT: Κατασκευή από Wolastonite για θερμοκρασίες έως 1100 oC.

Fiberfrax Duraboard 140 24: Κόβεται και διαμορφώνεται εύκολα με τυπικά 
εργαλεία και χρησιμοποιείται σε θερμοκρασίες έως 1400oC.
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Τα Απλά Υφάσματα από ίνες υάλου, με μεγάλη αντοχή σε 
υψηλές θερμοκρασίες, χρησιμοποιούνται για θερμική προστασία 
σωληνώσεων, καλωδίων και εγκαταστάσεων.
Tmax : 550oC

Υφάσματα

Πυρίμαχο ύφασμα από κεραμικές ίνες.

Ιδιότητες:
• Κανονική δομή.
• Ανθεκτικότητα στην καύση (πυρίμαχο).
• Όμοια αντοχή σε ολόκληρη την ύφανση.
• Tmax : 1200 oC

Εφαρμογές:
• Θερμομόνωση.
• Προστασία σε περίπτωση πυρκαγιάς προξενούμενη από 

θερμές εργασίες όπως οξυγονοκόλληση, κοπή οξυγόνου, 
κτλ.

• Παραγωγή θερμοπροστατευτικών προϊόντων, συσκευών 
και ενδυμάτων.

Τα Υαλοϋφάσματα με Επικάλυψη Αλουμινίου παρέχουν επιπλέον 
μόνωση καθώς και τις ανακλαστικές ιδιότητες του αλουμινίου.

Τα Υαλοϋφάσματα με Επικάλυψη Σιλικόνης εξασφαλίζουν 
επιπλέον στεγανότητα και μόνωση.
Θερμοκρασία Σταθερής Λειτουργείας έως 300 °C.

Κεραμικά:

Υάλου:

Τα υαλοϋφάσματα χαλαζία έχουν μηχανικές και μονωτικές 
ιδιότητες παρόμοιες με των τυπικών ινών E-Glass, αλλά

υπερβαίνουν σημαντικά στην αντίσταση στα χημικά και στις υψηλές 
θερμοκρασίες. Η θερμοκρασία λειτουργείας μπορεί να ξεπεράσει τους 
1000°C.
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Υαλομανίκια

Υφασμάτινα μανίκια ινών υάλου επικαλυμμένα με μανδύα 
από σιλικονούχο ελαστικό. Σχεδιασμένα για θερμική, 
ηλεκτρική ή μηχανική προστασία.

• Μόνωση αγωγών, καλωδίων και συρμάτων έναντι 
θερμοκρασίας και βραχυπρόθεσμης φλόγας.

• Υψηλή αντίσταση στα υδραυλικά υγρά, στο πετρέλαιο και 
στο φυσικό αέριο.

Θερμοκρασία Συνεχούς Λειτουργίας: 260oC

Πλεκτά καλύμματα σε μορφή μανικιών, με 
ποικίλες διαμέτρους, για θερμική μόνωση 
σωλήνων, συρμάτων, καλωδίων και για 
χρήση ως ταινίες. 

Τα υαλομανίκια-Συνδετήρες Vitri της Culimeta από ίνες 
υάλου είναι η καλύτερη λύση για τη ένωση και σφιχτή 
μόνωση δύο ασύνδετων άκρων. 
Με τη χρήση των μανικιών βελτιστοποιείται η στεγανότητα 
του αρμού. Σε μαύρο χρώμα για το καλύτερο αισθητικό 
αποτέλεσμα. Διατίθεται σε διάφορες διαμέτρους.

Tmax: ~550 oC

Για τη γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση υπάρχει η 
δυνατότητα κατασκευής υαλομανικιών με Velcro ταινία.
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Κεραμικά Χαρτιά
Υλικά κατασκευασμένα από κεραμικές ίνες με στόχο την ευέλικτη και 

ελαφριά χρήση σε συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών.

Εφαρμογές:
• Αυτοκινητοβιομηχανίκές και αεροδιαστημικές 

εφαρμογές.
• Φλάντζες για κλιβάνους, σόμπες, θερμαντήρες και 

άλλες συσκευές.
• Πυρίμαχη εφεδρική μόνωση σε κάδους χύτευσης, 

γυάλινες δεξαμενές και άλλες επιφάνειες υψηλής 
θερμοκρασίας. κ.α. 

Tmax: 1260 oC

Παπλώματα Υάλου
Πάπλωμα μεγάλης αντοχής σε μέσες 
θερμοκρασίες.
Ανθεκτικό στις ρωγμές και την τριβή.

Tmax : 450oC

Το προϊόν είναι κατάλληλο για μόνωση και 
θερμική προστασία επιφανειών από 
παρακείμενες πηγές θερμότητας
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Υαλοκόρδονα & Υαλοσαλαμάστρες
Για τη θερμομόνωση θαλάμων, κλιβάνων, φούρνων, σωληνώσεων, καλωδίων 
και άλλων εφαρμογών όπου η θερμοκρασία φτάνει κατά μέσω όρο τους 550°C.

Υαλοταινίες
Ίνες υάλου κατασκευασμένες από προηγμένο υλικό σφράγισης 
πλεγμένο από νήματα γυαλιού και ειδικά επεξεργασμένες, ώστε 
να εξασφαλίσουν την απαλότητα του υλικού και ταυτόχρονα να 
επιτρέψουν εξαιρετική ύφανση με υψηλή πυκνότητα.

AVKOPACK 1502: Πλεκτό κορδόνι από ίνες E-Glass.

AVKOPACK FINICORD: Εύκαμπτο μαλακό κορδόνι από ίνες 
E-Glass. Έχει άριστη δυνατότητα επαναφοράς στο αρχικό 

σχήμα προσφέροντας αξιοπιστία στις μονωτικές 
εφαρμογές.

THERMOMILL: Ίνες υάλου υψηλής πυκνότητας
ενισχυμένες με πλέγμα χάλυβα.

AVKOTHERM® 54: Εύκαμπτη μαλακή ταινία από ίνες υάλου 
με μεγάλη πυκνότητα 

THERMOLASTIC: Ίνες υάλου με επικάλυψη αλουμινίου.

Αυτοκόλλητη Υαλοταινία: Ταινίες υψηλής θερμικής αντοχής 
από ίνες υάλου.
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Κεραμικά κορδόνια & Κεραμικές Σαλαμάστρες

Θερμομόνωση αγωγών, βιομηχανικού εξοπλισμού, μηχανημάτων και συσκευών που 
εργάζονται σε υψηλή θερμοκρασία όπως φούρνους και λέβητες.

AVKOPACK 1600 / 1600 AR
Κεραμικό κορδόνι με συ στραμμένα νήματα. Για χημικές 
βιομηχανίες, μεταλλουργίες, βιομηχανίες πετρελαίου, παραγωγής 
ενέργειας, κ.α.
1600: κορδόνι ενισχυμένο με ίνες υάλου μέχρι 980 oC 
1600AR: κορδόνι ενισχυμένο με ίνες χάλυβα μέχρι 1200 oC

AVKOPACK 1602
Κορδόνι πλεγμένο από κεραμικές ίνες με άριστες θερμομονωτικές 

ικανότητες. Για χημικές βιομηχανίες, φαρμακοβιομηχανίες, βιομηχανίες 
πετρελαίου, επεξεργασίας τροφίμων, ηλεκτρικής ενέργειας, 

μεταλλουργίες κ.α.
Tmax : 980 oC

AVKOPACK 1602AR
Κορδόνι πλεγμένο από κεραμικές ίνες με πυρήνα υάλου και 
ενισχυμένο με σύρμα inconel.
Tmax : 1200 oC

AVKOPACK 1602ARG
Κορδόνι πλεγμένο από κεραμικές ίνες με πυρήνα υάλου, 

ενισχυμένο με σύρμα inconel και εμποτισμένο με γραφίτη.
Για στεγανοποίηση εξοπλισμού που υφίσταται ταλαντώσεις.

Tmax : 1200 oC
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Θερμομονωτικά Μαξιλάρια

Θερμομόνωση Εξατμίσεων

Υπάρχει η δυνατότητα ειδικών κατασκευών για διαβρωτικά 
περιβάλλοντα.

Υαλοταινία (Απλή ή με Επικάλυψη Αλουμινίου). 
Tmax: έως περίπου 550 oC.

Κεραμική Ταινία (Απλή). Tmax: έως περίπου 1000 oC.

Υαλοταινία Culimeta. (Πλεκτή ή Μανίκι). 
Tmax: έως περίπου 550 oC.

Αυτοκόλλητη Ταινία Αλουμινίου 

Αυτοκόλλητη Ταινία Culimeta Μαύρη

Ταινία επικάλυψης 75mm Thermoelastic HCS + silicone 
αυτοβουλκανιζόμενη σε Γκρι ή Κόκκινη Απόχρωση. 

Πολυστρωματική θερμομόνωση για επαναλαμβανόμενη 
χρήση. 
Εξωτερική επένδυση από πυρίμαχα υαλοϋφάσματα και 
εσωτερική μόνωση από κεραμοβάμβακα. 

Υαλοΰφασμα (Απλό ή με Επικάλυψη Αλουμινίου). Tmax: έως περίπου 550 oC.

Κεραμικό Ύφασμα (Απλό). Tmax: έως περίπου 1000 oC

Με μεγάλο εύρος χρήσης για την 
μόνωση επιστομίων και άλλων 
συσκευών, με σύνθετα σχήματα, 
χωρίς περιορισμό διαστάσεων. 
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Κοπή Παρεμβυσμάτων

Κατασκευάζουμε παρεμβύσματα από κάθε είδους υλικό, σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές όλων των διεθνών προτύπων (DIN, EN, ASME, JIS). 
Επιπλέον παράγουμε κάθε μορφής μη τυποποιημένο παρέμβυσμα, 
σύμφωνα με τις διαστάσεις και το σχήμα που απαιτείται για την εκάστοτε 
εφαρμογή του πελάτη μας.

Ως δεδομένα χρειαζόμαστε αρχεία CAD, κατά προτίμηση DXF ή 
DWG, τα οποία στη συνέχεια μπορούν να μετατραπούν στο 
πρόγραμμα CNC.

Μπορείτε επίσης να μας δώσετε δείγμα ή να μας ενημερώσετε για 
τις διαστάσεις.
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Αφρώδη Ελαστικά

Polytherm με ή χωρίς Αλουμίνιο

•Κατάλληλο για εφαρμογές ψύξης-κλιματισμού.
•Εσωτερικού, αλλά κυρίως εξωτερικού χώρου.
•Με ασπίδα το Αλουμίνιο, έχει μεγάλη 
ανθεκτικότητα στις καιρικές συνθήκες, τον ήλιο 
και την υγρασία.

Θερμοκρασία λειτουργίας: -40 ⁰C έως +90 ⁰C.

Εφαρμογές:
Αθλητισμός, Ναυτιλία, Ορθοπεδική, Gadgets, Αυτοκίνητα, Συσκευασίες, 
Παπούτσια, Κτίρια.

Ρολά (mtrs): Πάχος (mm):
(Χωρίς Κόλλα)
1,2 x 30 5
1,2 x 20 10
(Με Κόλλα)
1,2 x 30 5
1,2 x 20 10
1,2 x 15 15
1,2 x 2,4 20
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www.kmmb.gr

Κ. ΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ – Β. ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ο.Ε.
Τεχνική & Εμπορική Εταιρεία

Κόνωνος 17, 18545, Πειραιάς

Τηλ.: 210-4175854, 210-4176334, 211-4113052, 210-4176393

Fax: 210-4176737

e-mail: info@kmmb.gr

http://www.kmmb.gr/

