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Program izolacij  
grama Iso filc  

 

grama Iso filc cevi so izdelane po posebni tehnologiji, ki smo jo razvili v 
Grami GS d.o.o. Proizvajamo jih iz kakovostnega sintetičnega filca brez 
primesi, ki bi povzročale korozijo. Izdelujemo izolacijske cevi debeline 4 mm 
v območju od 12 mm do 125 mm premera. Cevna izolacija se uporablja za 
izoliranje vodovodnih, sanitarnih kanalizacijskih napeljav in meteornih vodov. 
Izolacija je sestavljena iz robustne zunanje zaščitne folije in filca, ki ščiti 
cevovode pred škodljivimi vplivi pri podometni ali nadometni vgradnji, kar 
zagotavlja protikondenzno zaščito, istočasno pa tudi toplotno in protihrupno 
izolacijo. 

grama Iso filc cevi  
To je izolacija za enostavno in hitro instalacijo, namenjena pa je kot toplotno-protikondenzna izolacija pri 
vodovodnih instalacijah in kot zvočna izolacija v cevovodih kanalizacije in odvoda deževnice v objektih. 
Lastnosti, ki odlikujejo te cevi, so: 

 robustnost, 
 odpornost na kemikalije v gradbeništvu, 
 ne povzročajo korozije cevovodov, 
 vsi sloji so med seboj zvarjeni, 
 zmanjšujejo prenos zvoka pri pretoku vode in zmanjšujejo hrup v objektu, 
 proizvodne tolerance omogočajo tudi izolacijo kolen, zožitev, spojev, varjenih delov ... 
 samo-ugasljive po DIN 4102  B2, 
 maksimalna temperatura medija je lahko + 115 stopinj Celzija, 
 navite so v kolutih po 25 tekočih metrov, 
 debelina izolacije je 4 mm. 

 
 

grama Iso filc dim/mm pokrivanje dim tm/rolo tm/vrečo tm/trans.vrečo 
1/4" 12-15 1/4" 25 100 700 
3/8" 18 3/8" 25 100 600 
1/2" 22 1/2" 25 100 500 
3/4" 28 3/4" 25 100 400 
1" 35 1" 25 100 400 

1 1/4" 42 1 1/4" 25 100 300 
DN 50 50 DN 50-63 25   225 
DN 70 70 DN 70-75 25   175 
DN 80 80 DN 80-90 25   150 

DN 100 100 DN 100-110 25   125 
DN 125 125 DN 125 25   100 

 

grama Iso filc trak    
Ta trak se uporablja za ovijanje cevnih instalacij na mestih, kjer ne moremo uporabiti grama Iso filc cevi (t-kosi, 
kolena, holandske matice…), lahko pa se uporablja tudi samostojno. 
Grama Iso filc trakovi so izdelani iz kakovostnega poliestrskega filca debeline 2 mm. Njihove glavne lastnosti 
so: 

 odporni so na kemikalije v gradbeništvu, 
 ne povzročajo korozije cevovodov, 
 dobavljivi so v kolutih 10 tekočih metrov, 
 standardna širina trakov je 70 mm. 

 
  

grama Iso filc trak za 
ovijanje - 2mm 

širina 
(mm) tm/rolo št.rol/vrečo št.rol/trans.vrečo 

grama Iso filc 70/10 70 10 5 70 
 


