
NITA-WOOL® aïllament tèrmic i acústic en feltres 
punxonats (lligats mecànicament) a base del recurs 
natural de la llana que es genera en el procés de 
l’esquila de les ovelles. Els feltres de llana poden 
tenir moltes aplicacions: Com aïllaments tèrmics i 
acústics es poden col·locar a l’interior de trasdosats 
i falsos sostres. En jardineria es poden utilitzar com 
a protectors de cobertes vegetals i horts urbans, 
aportant nutrients a les plantes, mantenint la humitat 
del sistema i reduint l’ús de substrat. Son molt 
bons abrics per les plantes en cas de temperatures 
extremes. 

FORMAT DE SUBMINISTRAMENT
• Feltres punxonats de 6mm x 1,2m x 25m.
• Retractilats en palets de 1,20 x 1,20 x 2,20 metres

d’alçada i 300 kg de pes. 19 unitats per palet.

CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS
• Gran capacitat com aïllament tèrmic i acústic.
• Composició a base de llana d’ovella 100% natural.
• Transpirable i higroscòpic (fins a un 33% del seu pes).
• Reciclable, procedent d’una font orgànica i renovable.
• Durable i resistent en el temps.
• No abrasiu i de molt fàcil instal·lació.
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CONTRAINDICACIONS
• El producte pot perdre el seu tractament si es

troba en contacte amb l’aigua.
• Qualsevol tractament addicional sobre la fibra

no inclòs en aquesta fitxa d’informació, pot
alterar les seves propietats i prestacions i invalida
automàticament qualsevol garantia per part del
fabricant.

NITA-COTTON® AÏLLAMENT TÈRMIC I ACÚSTIC 

Característiques técniques Punxonat (450 gr/m2)

Conductivitat tèrmica “λ” W/(m·K) 0,034

Resistencia tèrmica (m2·K)/W 0,18

Coeficient de resistencia a la difusió del vapor d’aigua µ 1

Absorció d’aigua horizontal kg/m2 4,54

Absorción d’aigua inclinat a 45º kg/m2 1,64

Higroscopicitat % del seu pes fins un 33%

Reacció al foc UNE-EN-ISO 11925-2 F
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