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Twój partner w zakresie bezpieczeństwa! 
Prowadzone przez właścicieli rodzinne przedsiębiorstwo JUTEC® GMBH to już od ponad 30 lat synonim jakości i bezpieczeństwa. Z 

naszego doświadczenia korzystają klienci na całym świecie. Elastycznie i błyskawicznie podchodzimy do nowych wyzwań. Kompetencje 

i know-how zapewnia około 100 pracowników. W naszej nowej siedzibie przed bramami Oldenburga gwarantujemy najnowocześniej-

sze warunki pracy i procesy produkcyjne. Tu w hali produkcyjnej o powierzchni 5000 m² wytwarzane są produkty z zakresu ochrony 

przed wysoką temperaturą, BHP, techniki izolacyjnej i bezpieczeństwa laserowego.

Procesy te zapewniamy poprzez wdrożony przez nas system zarządzania jakością zgodny z normą DIN EN ISO 9001:2015 a dodatkowo 

wdrażamy procesy produkcyjne zgodnie z modułem D rozporządzenia w sprawie sprzętu ochrony indywidualnej (UE) 2016/425 (pier-

wotnie artykuł 11B dyrektywy 89/686/EWG) oraz modułem D dyrektywy 2014/90/UE w sprawie wyposażenia statków.

Zapraszamy do odwiedzenia nowej JUTEC® GMBH, będzie nam miło Państwa powitać.
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4 OCHRONA TERMICZNA NA MIARĘ.

Jakie funkcje ochronne są wymagane? Wewnątrz gorąco, a na zewnątrz zimno? Czy na odwrót? Potrzebne jest 

doradztwo specjalistyczne na miejscu? Dostępne są rysunki wymaganej ochrony urządzeń lub maszyn? Jakie 

wymagania są stawiane? JUTEC® zapewnia fachowe doradztwo i produkcję na miarę.

 

NAJSZYBSZE I NAJPEWNIEJSZE ROZWIĄZANIA

Od pierwszej rozmowy, rozpoczynającej proces doradztwa, poprzez wykonanie wzoru aż do realizacji gotowego 

produktu w minimalnym czasie wspólnie z klientem tworzymy optymalną ochronę termiczną. 

Jest to możliwe dzięki:

• wysokoprecyzyjnej obróbce

• własnej produkcji z wykorzystaniem CAD i CUTTECHNIK

Certyfikaty

Renomowany instytut kontroli materiałów MPA w Dreźnie poddał tkaninę JUTEC® kontroli pod kątem zgodności 

z normą DIN EN 13501-1 (Palność materiałów budowlanych i elementów budowlanych) zgodnie z nowym 

Europejskim testem ochrony przeciwpożarowej z ważnością we wszystkich krajach europejskich. 

 

Tkaniny te zostały również przebadane przez zakład badań ogniowych TÜV-Nord i uzyskały certyfikat SEE-BG. 

Dodatkowo nasze tkaniny posiadają dopuszczenie U.S. Coast Guard w zakresie światowego standardu pro-

dukcji statków.

Certyfikowana specjalistyczna tkanina wykorzystuje JUTEC® do produkcji koców ochronnych, 

kurtyn spawalniczych, przegród lub węży ochronnych, izolacji i mat ochronnych, 

a także pozostałych specjalnych konstrukcji. 

Znak Sprawdzone bezpieczeństwo (Znak GS) na naszych produktach 

zaświadcza, że spełniają one wymagania punktu § 21 

niemieckiej ustawy o bezpieczeństwie produktów (ProdSG).

DIN EN 13501-1
EUROPEJSKIM TESTEM OGNIOWEJ

Reakcja na ogień: A1 | A2 | B
Dym: s1 | s2

Płonące krople: d0 

MPA
Dresden

U.S. Coast Guard

0736
2016

164.109/EC0736
114.534
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RYS.: STEAK GmbH
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WYDAJNOŚĆ ENERGETYCZNA JEST OPŁACALNA.

Technicznie zaawansowana technologia izolacyjna zapewnia znaczącą i trwałą redukcję strat ciepła. Pozwala to na oszczędność 

kosztów i zasobów, środowiska i klimatu. Skrócone czasy nagrzewania i w konsekwencji zwiększona wydajność czy minimalizacja 

okresów przestojów poprzez poprawę bezpieczeństwa pracy sprawiają, że przedsięwzięcia izolacyjne amortyzują się w bardzo krót-

kim czasie. Zalety: 

• oszczędność energii

• dłuższa żywotność instalacji

• mniej cykli łączeniowych

Mówiąc wprost mniejsze koszty:

Dzięki importowi wszystkich popularnych formatów plików CAD i przy 

pomocy arkusza pomiarowego JUTEC® ułatwiamy proces zamawiania. 

Szybszy i łatwiejszy sposób na znalezienie rozwiązania. 

Systemy zamykania:

Łatwy demontaż inteligentnych systemów zamykania zapewnia łatwą konserwację i serwisowanie maszyn. 
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Izolacja kolektorów wydechowych
• wielowarstwowa budowa  
• tkanina żaroodporna z wkładką z włókniny
• zapięcie na rzep, guziki ewent. szew
• ciepło kontaktowe -60°C - 1300°C
• odporność na drgania
• odporne na obciążenia mechaniczne
• odporność na wilgoć

Izolacja przewodów
• tkanina aluminizowana  
• do wyboru tkanina z włókna szklanego lub tkanina aramidowa 
(odporność na ścieranie)
• zapięcie na rzep, guziki ewent. szew
• promieniowanie temperaturowe o temp. do 1000°C
• do wyboru z dodatkową izolacją

Izolacja rur wydechowych
• od taśmy z tkaniny z włóknem szklanym po taśmę z tkani-
ny silikatowej
• ciepło kontaktowe 550°C - 1300°C

do
1300°C

do
1000°C

do
1300°C
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WŁÓKNINY.

JUTEC® oferuje włókna szklane, wytrzymujące temperatury od 550°C do 1200°C.  W szczególności włókna silikatowe o wytrzymałości 

temperaturowej do około 1200°C coraz częściej zastępują ceramikę. Przetwarzane włókna mają średnicę filamentu powyżej 6 µm. 

Włókna znacznie powyżej krytycznego zakresu 3 µm zgodnie z dzisiejszym stanem medycyny pracy nie stanowią zagrożenia dla 

zdrowia. Włókna są igłowane i/lub pikowane. Zabiegi te mają na celu zwiększenie pojemności, i dzięki temu uzyskanie korzystnego 

współczynnika przewodnictwa cieplnego. Włókna są łatwe w sztancowaniu i cięciu, miękkie, nie sprawiają problemów w użytkowa-

niu. Wszystkie włókna JUTEC® mogą być albo samoprzylepne i/lub poddane kaszerowaniu z aluminium (z lub bez wytłaczania 30 

– 100 µm). 

Zakresy zastosowania: 

· izolacja katalizatorów i rur wydechowych 

· izolacja cieplna w piecach aluminiowych, stalowych 

 i innych piecach przemysłowych 

· maty indukcyjne do spawania indukcyjnego 

do
1200°C

Włókno szklane o temp. do 550°C 
szerokość: do 1200 mm  grubość: 4 - 25 mm

Włókno na bazie krzemianu wapnia wytrzymałe na temperatury do 1150°C  
szerokość: do 1200 mm   grubość: 13 - 25 mm

Włókno krzemianowe wytrzymałe na temperatury do 1200°C  
szerokość: do 1200 mm  grubość: 4 - 25 mm
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Kleje.
Klej JUTEC®-1000 został opracowany specjalnie do wysokich temperatur. Bazą kleju 
są komponenty włókna szklanego. Klej twardniej w kontakcie z powietrzem, jest bezwonny, 
niepalny i nadaje się idealnie do klejenia materiałów izolacyjnych, takich jak tkaniny, płyty, maty i 
izolacje. 

Nr art. Opakowanie [kg] Ochrona przed wysoką temperaturą [°C] Uwagi

KL1000 1 1000 JUTEC®-1000 klej

KL1500 15 1000 JUTEC®-1000 klej

Produkty izolacyjne z filamentów z włóknem szklanym. 
• taśmy  szerokość: 20 - 100 mm grubość: 2 - 5 mm
•  sznury / skręcane lub zaplatane   ø 3 - 30 mm
•  węże  ø 10 - 50 mm  grubość: 2 - 5 mm
• uszczelnienia  
  kwadratowe   5 x 5 do 50 x 50 mm
  okrągłe   ø 6 - 40 mm
 

Produkty izolacyjne z włókien na bazie krzemianu wapnia. 
• taśmy  szerokość: 20 - 100 mm grubość: 2 - 5 mm
•  sznury / skręcane lub zaplatane   ø 3 - 30 mm
•  węże  ø 10 - 50 mm  grubość: 2 - 6 mm
• uszczelnienia 
  kwadratowe   5 x 5 do 30 x 30 mm
  okrągłe   ø 6 - 40 mm

Produkty izolacyjne z włókien na bazie dwutlenku krzemu.
• taśmy  szerokość: 20 - 100 mm grubość: 2 - 5 mm
•  sznury / skręcane lub zaplatane   ø 3 - 30 mm
•  węże  ø 10 - 50 mm  grubość: 2 - 6 mm
• uszczelnienia 
  kwadratowe   5 x 5 do 50 x 50 mm
  okrągłe   ø 6 - 40 mm

do
500°C

do
750°C

do
1200°C

1000°C

Płyty izolacyjne.
Płyty izolacyjne JUTEC® powstają na bazie włókien mineralnych wytrzymujących tempera-
tury od 850°C do 1100°C. Płyty można sztancować, wiercić, ciąć i kleić.

Nr kat. [850°C] Nr kat. [1100°C] Grubość [mm] Min. ilość do odbioru =1 karton à

IP085002-B IP110002-B 2 50 szt. à 1000 x 1000 mm = 50 m2

IP085003-B IP110003-B 3 32 szt. à 1000 x 1000 mm = 32 m2

IP085004-B IP110004-B 4 25 szt. à 1000 x 1000 mm = 25 m2

IP085005-B IP110005-B 5 20 szt. à 1000 x 1000 mm = 20 m2

IP085006-B IP110006-B 6 16 szt. à 1000 x 1000 mm = 16 m2

IP085008-B IP110008-B 8 13 szt. à 1000 x 1000 mm = 13 m2

IP085010-B IP110010-B 10 10 szt. à 1000 x 1000 mm = 10 m2

USZCZELNIENIA, TAŚMY, SZNURY I WĘŻE.
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• Ochrona pistoletów spawalniczych
 (SPH001KAN)
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• Wąż ochronny z lub bez zapięcia na rzep

• Obudowa szczęk spawalniczych

• Osłona głowic spawalniczych

PEŁNA OCHRONA URZĄDZEŃ

Skuteczna ochrona urządzeń przed szkodliwym działaniem odprysków spawalni-

czych i iskier. Przezroczysta lamelka zapewnia dostęp do elementów wskaźnikowych 

i obsługowych. Dodatkowo możliwość zamocowania węża ochronnego na pakiety 

wężowe. Węże ochronne wykonane są z odpornej na wysoką temperaturę tkaniny na 

bazie włókien szklanych.  Ochrona pistoletów spawalniczych uzupełnia ofertę naszych 

produktów. Spawanie metodą TIG w naszych skórzanych rękawicach jest wygodne i 

precyzyjne, bez poparzeń. Konstrukcja jest przymocowana bezpośrednio przy głowicy 

palnika. Materiał składa się odpornej na ścieranie i aluminizowanej tkaniny aramido-

wej.

 

Zastosowanie: Idealny na urządzenia wypożyczone, prezentacyjne i testowe. Odpor-

ność na temperaturę do ok. 600°C. 

Zastosowanie:  systemy cięcia MIG/MAG, WIG i plazmowego.

Nr art. Materiał Uwagi

Typ urządzeń SH G1 JT650G1 + okno PVC Obudowa urządzenia spawalniczego

Nr art. Materiał ø [mm] Uwagi

ISL030AL JT660AL 30 Wąż ochronny

ISL040AL JT660AL 40 Wąż ochronny

ISL050AL JT660AL 50 Wąż ochronny

ISL060AL JT660AL 60 Wąż ochronny

ISL070AL JT660AL 70 Wąż ochronny

ISL080AL JT660AL 80 Wąż ochronny

Nr art. Materiał Wymiary Uwagi

SPH001KAN JT660KAN Standard Ochrona pistoletów spawalniczych
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13KURTYNY SPAWALNICZE.

Kurtyny spawalnicze z okienkiem
• z okienkiem płytkowym (500 mm)
• z jednostronnym uchem (ucha i pierścienie za dopłatą)

Nr art. Wymiary [mm] Ochrona przed wyso-
ką temperaturą [°C]

Uwagi

SV1015A [ÖR1] 1000 x 1500 200 A = bawełniane płótno żaglowe (oliwkowe) + PVC

SV1015B [ÖR1] 1000 x 1500 600 B = JT650G1 + PVC

SV1015C [ÖR1] 1000 x 1500 850 C = JT600HT + PVC

SV1015D [ÖR1] 1000 x 1500 1150 D = JT900HT + PVC

SV0915E [ÖR1] 900 x 1500 1300 E = JT1200HT + PVC

Dostawa BEZ stelaża!
 

Przenośny stelaż na kurtyny ochronne

Nr art. Wymiary [mm] Materiał Uwagi

TW-Z-TW-2000 1950 x 2070 Stal Stelaż [1-częściowy]

TW-Z-TW-4000 4050 x 2070 Stal Stelaż z 2 ramionami wychylnymi [3-częściowy]

Kurtyny tkaninowe
• z jednostronnym uchem (ucha i pierścienie za dopłatą)

Nr art. Wymiary [mm] Ochrona przed wyso-
ką temperaturą [°C]

Uwagi

SV1010BW [ÖR1] 1000 x 1000 200 Bawełniane płótno żaglowe, ok. 420 g/m²

SV1010G1 [ÖR1] 1000 x 1000 600 JT650G1, ok. 650 g/m²

SV1010CS [ÖR1] 1000 x 1000 850 JT650G1, ok. 650 g/m²

SV1010WS [ÖR1] 1000 x 1000 1150 JT900HT, ok. 1000 g/m²

SV0910SI [ÖR1] 900 x 1000 1300 JT1200HT, ok. 1250 g/m²

Kurtyny tkaninowe do ochrony przed promieniowaniem 
cieplnym
• z jednostronnym uchem (ucha i pierścienie za dopłatą)

Nr art. Wymiary [mm] Ochrona przed wyso-
ką temperaturą [°C]

Uwagi

SV1010KA-3 [ÖR1] 1000 x 1000 1000 Tkanina aramidowa z jednostronną powłoką 

aluminiową

SV1010KA-4 [ÖR1] 1000 x 1000 1000 Tkanina szklana typu E z jednostronną powłoką 

aluminiową

Inne gatunki i wymiary na zamówienie.

Zamocowania

Nr art. Ø [mm] Materiał Uwagi

SVÖ00017 16 Mosiądz Ucho

SVR00040 40 Stal Pierścień

Ucha i pierścienie na kilku stronach na zamówienie.

Kurtyny JUTEC® są produkowane w dowolnych długościach i szerokościach, również w postaci pasków 

z przezroczystymi fragmentami lub bez nich. Ich zawieszanie na wszystkich stronach jest możliwe na zacze-

pach, uchach, pętlach, pierścieniach oraz zatrzaskach. 
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Obudowy silników Diesla na statku Izolacja wydechu

Obudowy agregatów w Werften przy pracach spawalniczych Izolacja kolektorów

Osłony ślimaków grzejnych (przed montażem końcowym) Osłona głowic w cięciu plazmowym

Referencje.
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Mały silnik Diesla z izolacją do różnych zakresów temperatur

Węże ochronne przewodów hydraulicznych

Izolacja wydechu w silnikach wyścigowych

Izolacja zbiornika gazowego na wózku widłowym

Izolacja filtra cząstek stałych
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Nasze katalogi.

JUTEC® Hitzeschutz und Isoliertechnik GmbH
Am Autobahnkreuz 6 - 8 | DE-26180 Rastede
Tel.: +49 (0) 4402 - 86 32 - 0 | Faks: +49 (0) 4402 - 86 32 - 499
info@jutec.com | www.jutec.com

Technika izolacjiBHP Osłona termiczna

Koce do ochrony przed rozpryskami // Kurtyny spawalnicze// Tkaniny chroniące przed wysoką temperaturą
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www.jutec.com

OCHRONA WSZĘDZIE TAM, GDZIE PANUJE GORĄCO.
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• Active laser protection systems
• Passive laser protection
• Laser protection clothing

SAFETY. WITH PINPOINT ACCURACY.

NAWET BOHATEROWIE POTRZEBUJĄ OCHRONY.

aluminiowana odzież ochronna // ochrona twarzy i głowy // rękawice
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Bezpieczeństwo laserowe


