
FICHAS TÉCNICAS



INTRODUÇÃO

Com todas as tecnologias que vêm sendo descobertas atualmente, na hora de escolher a 
matéria prima ideal para a confecção de algum produto ou para realizar sua construção, 
ficamos perdidos com tanta variedade. Para te ajudar nessa busca, preparamos esse e-book 
com as propriedades técnicas de cada material feito por meio da Lã de Rocha e cada uma 
das suas aplicações e funcionalidades.

A Lã de Rocha é derivada de materiais de depósitos vulcânicos como rochas basálticas 
e fibras minerais. Esse material é um isolante térmico e é caracterizado por sua resistência. 

Antigamente esse material era usado por habitantes de ilhas havaianas para revestir 
o forro das suas casas. Ele é capaz de suportar o frio e o calor com um grande 
desempenho. Hoje em dia esse material é industrializado e realiza diversas 
funcionalidades, além de ser uma alternativa eficiente para sua construção.

Para a fabricação desse material, rochas basálticas são aquecidas a cerca de 1500ºC e 
depois transformadas em filamentos que, juntos, permitem a fabricação desses produtos, 
desde muito leves até muito rígidos.

A Lã de Rocha garante total segurança e aumento do rendimento dos seus 
equipamentos para os seus usuários. Ela é fabricada em todo o mundo e atende mercados
como o da construção civil, industrial, automotiva e é usada também como isolante acústico.

Esse produto garante conforto, segurança e aumenta o rendimento dos equipamentos 
industriais pois gera economia de energia e aumento da produtividade.

Veja as fichas técnicas da Lã de Rocha Biolã e saiba mais sobre suas propriedades.

DE ONDE VEM A LÃ DE ROCHA?
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FELTRO



Produto: Feltro de Lã de Rocha Mineral Flexível Simples Biolã
Código Produto/Revisão: FLFX-32 (Rev. 03)
Início da Vigência: 25/10/2016

Descrição do Produto: O feltro de lã de rocha 
mineral é um produto formado por tramas 
de fibras minerais longas e flexíveis, aglomerados 
com resinas industriais, com ou sem revestimento. 

Aplicações: Com seu excelente desempenho 
termo-acústico extremamente flexível e fornecido 
em rolos, o feltro de lã de rocha mineral é 
indicado para isolação térmica e tratamentos 
acústicos, tanto na Indústria como na 
Construção Civil, como:

Embalagem: Saco plástico.

Identificação: Rótulo contendo nome do produto, 
dimensão, densidade, quantidade, n.º do lote 
e data de fabricação.

Armazenagem: Manter em local coberto, arejado 
e protegido de umidade.

Prazo de Estocagem: Indeterminado 
(armazenado em condições adequadas).

Telhas metálicas
Coberturas
Forros em geral
Sistema dry wall
Divisórias
Equipamentos térmicos
Caixas acústicas

FOLHA DE DADOS TÉCNICOS

Térmica: baixa condutividade térmica (conforme gráfico);
Resiliência: recuperam a forma inicial após aplicação de 
uma força mecânica;
Química: não danificam as superfícies com as quais 
estão em contato;
Acústica: absorvem ruídos e atenuam a transmissão de som;
Saúde: material não classificável como cancerígeno;
Resistência à água: repelência à água devido aditivos 
adicionados no produto;
Comportamento ao Fogo: classificado como incombustível. 

Propriedades

Temperatura Máxima de Uso (*) 750ºC
Comprimento 4000, 6000 e 8000 mm
Largura 1200 mm
Espessura 25, 40, 50, 63, 75 e 100 mm
Densidade Nominal 32 Kg/m³

³

Normas: 
ABNT – NBR 11722
ASTM C-665
ISO 1182
N – 1618 - Petrobras

Nota: (*) Para melhor desempenho do seu isolamento, 

consulte o Departamento Técnico/Vendas. Dimensões 

especiais sob consulta.

Condutividade Térmica (ASTM C 177):

Nota: A temperatura máxima de uso é um valor de referência obtido por meio do ensaio de variação linear dimensional 

(ASTM C-356). Que depende das condições físicas, químicas e térmicas de aplicação deste produto, portanto não deve 

ser utilizada como especi�cação. Os valores apresentados na presente �cha técnica são valores médios de ensaios. 

A Biolã se reserva o direito de a qualquer momento e sem aviso prévio modi�car a especi�cação de seus produtos.

Coeficiente de Absorção Acústica (ISO 354 e ASTM C 423): 
 
Produto Espessura 

(mm) 
Freqüência (Hz) 

125 250 500 1000 2000 4000 NCR 
FLFX 32 50 0,18 0,48 0,78 0,89 0,91 0,93 0,75 
 



Produto: Feltro de Lã de Rocha Mineral Flexível Simples Biolã
Código Produto/Revisão: FLFX-48 (Rev. 03)
Início da Vigência: 25/10/2016

Descrição do Produto: O feltro de lã de rocha 
mineral é um produto formado por tramas de 
fibras minerais longas e flexíveis, aglomerados com 
resinas industriais, com ou sem revestimento. 

Aplicações: Com seu excelente desempenho 
termo-acústico extremamente flexível e fornecido 
em rolos, o feltro de lã de rocha mineral é 
indicado para isolação térmica e tratamentos acústicos, 
tanto na Indústria como na Construção Civil, como:

Embalagem: Saco plástico.

Identificação: Rótulo contendo nome do produto, 
dimensão, densidade, quantidade, n.º do lote 
e data de fabricação.

Armazenagem: Manter em local coberto, arejado 
e protegido de umidade.

Prazo de Estocagem: Indeterminado 
(armazenado em condições adequadas).

Telhas metálicas
Coberturas
Forros em geral
Sistema dry wall
Divisórias
Equipamentos térmicos
Caixas acústicas

FOLHA DE DADOS TÉCNICOS

Térmica: baixa condutividade térmica (conforme gráfico);
Resiliência: recuperam a forma inicial após aplicação de 
uma força mecânica;
Química: não danificam as superfícies com as quais 
estão em contato;
Acústica: absorvem ruídos e atenuam a transmissão de som;
Saúde: material não classificável como cancerígeno;
Resistência à água: repelência à água devido aditivos 
adicionados no produto;
Comportamento ao Fogo: classificado como incombustível. 

Propriedades

Temperatura Máxima de Uso (*) 750ºC
Comprimento 4000, 6000 e 8000 mm
Largura 1200 mm
Espessura 25, 40, 50, 63, 75 e 100 mm
Densidade Nominal 48 Kg/m³

³

Normas: 
ABNT – NBR 11722
ASTM C-665
ISO 1182
N – 1618 - Petrobras

Nota: (*) Para melhor desempenho do seu isolamento, 

consulte o Departamento Técnico/Vendas. Dimensões 

especiais sob consulta.

Condutividade Térmica (ASTM C 177):

Nota: A temperatura máxima de uso é um valor de referência obtido por meio do ensaio de variação linear dimensional 

(ASTM C-356). Que depende das condições físicas, químicas e térmicas de aplicação deste produto, portanto não deve 

ser utilizada como especi�cação. Os valores apresentados na presente �cha técnica são valores médios de ensaios. 

A Biolã se reserva o direito de a qualquer momento e sem aviso prévio modi�car a especi�cação de seus produtos.



Produto: Feltro de Lã de Rocha Mineral Flexível Simples Biolã
Código Produto/Revisão: FLFX-64 (Rev. 03)
Início da Vigência: 25/10/2016

Descrição do Produto: O feltro de lã de rocha 
mineral é um produto formado por tramas de 
fibras minerais longas e flexíveis, aglomerados com 
resinas industriais, com ou sem revestimento. 

Aplicações: Com seu excelente desempenho 
termo-acústico extremamente flexível e fornecido 
em rolos, o feltro de lã de rocha mineral é 
indicado para isolação térmica e tratamentos acústicos, 
tanto na Indústria como na Construção Civil, como:

Embalagem: Saco plástico.

Identificação: Rótulo contendo nome do produto, 
dimensão, densidade, quantidade, n.º do lote 
e data de fabricação.

Armazenagem: Manter em local coberto, arejado 
e protegido de umidade.

Prazo de Estocagem: Indeterminado 
(armazenado em condições adequadas).

Telhas metálicas
Coberturas
Forros em geral
Sistema dry wall
Divisórias
Equipamentos térmicos
Caixas acústicas

FOLHA DE DADOS TÉCNICOS

Térmica: baixa condutividade térmica (conforme gráfico);
Resiliência: recuperam a forma inicial após aplicação de 
uma força mecânica;
Química: não danificam as superfícies com as quais 
estão em contato;
Acústica: absorvem ruídos e atenuam a transmissão de som;
Saúde: material não classificável como cancerígeno;
Resistência à água: repelência à água devido aditivos 
adicionados no produto;
Comportamento ao Fogo: classificado como incombustível. 

Propriedades

Temperatura Máxima de Uso (*) 750ºC
Comprimento 4000, 6000 e 8000 mm
Largura 1200 mm
Espessura 25, 40, 50, 63, 75 e 100 mm
Densidade Nominal 64 Kg/m³

³

Normas: 
ABNT – NBR 11722
ASTM C-665
ISO 1182
N – 1618 - Petrobras

Nota: (*) Para melhor desempenho do seu isolamento, 

consulte o Departamento Técnico/Vendas. Dimensões 

especiais sob consulta.

Condutividade Térmica (ASTM C 177):

Nota: A temperatura máxima de uso é um valor de referência obtido por meio do ensaio de variação linear dimensional 

(ASTM C-356). Que depende das condições físicas, químicas e térmicas de aplicação deste produto, portanto não deve 

ser utilizada como especi�cação. Os valores apresentados na presente �cha técnica são valores médios de ensaios. 

A Biolã se reserva o direito de a qualquer momento e sem aviso prévio modi�car a especi�cação de seus produtos.



Produto: Feltro de Lã de Rocha Mineral Revestido
Código Produto/Revisão: BIOFELT-32 (Rev. 01)
Início da Vigência: 25/10/2016

Descrição do Produto: O feltro de lã de rocha 
mineral é um produto formado por tramas de 
fibras minerais longas e flexíveis, aglomerados com 
resinas industriais, revestidos em uma das faces com
filme branco de polipropileno com reforço de fibra 
de vidro e fornecidos com abas laterais. Em1 das faces 
ele é revestido com o Tyvek da Dupont.
BIOFELT-32
Aplicações: Com seu excelente desempenho termo-
acústico extremamente flexível e fornecido em rolos, 
o feltro de lã de rocha mineral é indicado para
isolação térmica e tratamentos acústicos, tanto na 
Indústria como na construção civil. Veja exemplos:

Embalagem: Saco plástico.

Identificação: Rótulo contendo nome do produto, 
dimensão, densidade, quantidade, n.º do lote 
e data de fabricação.

Armazenagem: Manter em local coberto, arejado 
e protegido de umidade.

Prazo de Estocagem: Indeterminado 
(armazenado em condições adequadas).

Telhas metálicas
Coberturas
Forros em geral
Sistema dry wall
Divisórias
Equipamentos térmicos
Caixas acústicas

FOLHA DE DADOS TÉCNICOS

Térmica: baixa condutividade térmica (conforme gráfico);
Resiliência: recuperam a forma inicial após aplicação de 
uma força mecânica;
Química: não danificam as superfícies com as quais 
estão em contato;
Acústica: absorvem ruídos e atenuam a transmissão de som;
Saúde: material não classificável como cancerígeno;
Resistência à água: repelência à água devido aditivos 
adicionados no produto;
Comportamento ao Fogo: classificado como incombustível. 

Propriedades

Temperatura Máxima de Uso (*) 750ºC
Comprimento 15000 mm
Largura 1200 mm
Espessura 25, 40 e 51 mm
Densidade Nominal 32 Kg/m³

Normas: 
ABNT – NBR 11722
ASTM C-665
ISO 1182
N – 1618 - Petrobras

Nota: (*) Para melhor desempenho do seu isolamento, 

consulte o Departamento Técnico/Vendas. Dimensões 

especiais sob consulta.

Condutividade Térmica (ASTM C 177):

Coeficiente de Absorção Acústica (ISO 354 e ASTM C 423): 
 
Produto Espessura 

(mm) 
Freqüência (Hz) 

125 250 500 1000 2000 4000 NCR 
Biofelt 32 51 0,18 0,48 0,78 0,89 0,91 0,93 0,75 
 

Nota: A temperatura máxima de uso é um valor de referência obtido através do ensaio de variação linear dimensional 

(ASTM C-356). Que depende das condições físicas, químicas e térmicas de aplicação deste produto, portanto não deve 

ser utilizada como especi�cação. Os valores apresentados na presente �cha técnica são valores médios de ensaios. 

A Biolã se reserva o direito de a qualquer momento e sem aviso prévio modi�car a especi�cação de seus produtos.



MANTA COM TELA



Produto: Manta de Lã de Rocha Mineral Biolã com Tela
Código Produto/Revisão: MTCT-48 (Rev. 03)
Início da Vigência: 25/10/2016

Descrição do Produto: A manta de lã de rocha 
mineral é um produto formado por tramas de 
fibras minerais longas e flexíveis, costurada em 
uma das faces por fios metálicos a uma tela 
de aço galvanizado. 

Aplicações: É de fácil instalação devido à sua grande 
flexibilidade e à tela metálica que serve como elemento 
de fixação. Podem ser utilizadas em equipamentos de 
perfil plano ou irregular, tubulações, curvas etc.
Devido à sua eficiente performance térmica e/ou 
acústica, a manta de lã de rocha mineral é 
indicada para isolação de altas temperaturas e em 
situações de controle de ruídos em diversos segmentos 
e equipamentos:

Embalagem: Saco plástico.

Identificação: Rótulo contendo nome do produto, 
dimensão, densidade, quantidade, n.º do lote 
e data de fabricação.

Armazenagem: Manter em local coberto, arejado 
e protegido de umidade.

Prazo de Estocagem: Indeterminado 
(armazenado em condições adequadas).

Químico e Petroquímico
Siderúrgico 

Alimentos e Bebidas
Cimenteiro

Naval
Sucroalcooleiro

Papel e Celulose
Caldeira

FOLHA DE DADOS TÉCNICOS

Térmica: baixa condutividade térmica (conforme gráfico);
Resiliência: recuperam a forma inicial após aplicação de 
uma força mecânica;
Química: não danificam as superfícies com as quais 
estão em contato;
Acústica: absorvem ruídos e atenuam a transmissão de som;
Saúde: material não classificável como cancerígeno;
Resistência à água: repelência à água devido aditivos 
adicionados no produto;
Comportamento ao Fogo: classificado como incombustível. 

Propriedades

Temperatura Máxima de Uso (*) 750ºC
Comprimento 2000 mm
Largura 1200 mm
Espessura 25, 40, 50, 63, 75 e 100 mm
Densidade Nominal 48 Kg/m³

³

Normas: 
ABNT – NBR 13047
ASTM C-592
ASTM C-795
ISO 1182
N – 1618 - Petrobras

Nota: (*) Para melhor desempenho do seu isolamento, 

consulte o Departamento Técnico/Vendas. Dimensões 

especiais sob consulta.

Condutividade Térmica (ASTM C 177):

Nota: A temperatura máxima de uso é um valor de referência obtido por meio do ensaio de variação linear dimensional 

(ASTM C-356). Que depende das condições físicas, químicas e térmicas de aplicação deste produto, portanto não deve 

ser utilizada como especi�cação. Os valores apresentados na presente �cha técnica são valores médios de ensaios. 

A Biolã se reserva o direito de a qualquer momento e sem aviso prévio modi�car a especi�cação de seus produtos.

Torres e Vasos de Processo
Aquecedores
Secadores
Tanques de Armazenagem
Filtros e Precipitadores Eletrostáticos
Turbinas
Fornos e Estufas



Produto: Manta de Lã de Rocha Mineral Biolã com Tela
Código Produto/Revisão: MTCT-64 (Rev. 03)
Início da Vigência: 25/10/2016

Descrição do Produto: A manta de lã de rocha 
mineral é um produto formado por tramas de 
fibras minerais longas e flexíveis, costurada em 
uma das faces por fios metálicos a uma tela 
de aço galvanizado. 

Aplicações: É de fácil instalação devido à sua grande 
flexibilidade e à tela metálica que serve como elemento 
de fixação. Podem ser utilizadas em equipamentos de 
perfil plano ou irregular, tubulações, curvas etc.
Devido à sua eficiente performance térmica e/ou 
acústica, a manta de lã de rocha mineral é 
indicada para isolação de altas temperaturas e em 
situações de controle de ruídos em diversos segmentos 
e equipamentos:

Embalagem: Saco plástico.

Identificação: Rótulo contendo nome do produto, 
dimensão, densidade, quantidade, n.º do lote 
e data de fabricação.

Armazenagem: Manter em local coberto, arejado 
e protegido de umidade.

Prazo de Estocagem: Indeterminado 
(armazenado em condições adequadas).

Químico e Petroquímico
Siderúrgico 

Alimentos e Bebidas
Cimenteiro

Naval
Sucroalcooleiro

Papel e Celulose
Caldeira

FOLHA DE DADOS TÉCNICOS

Térmica: baixa condutividade térmica (conforme gráfico);
Resiliência: recuperam a forma inicial após aplicação de 
uma força mecânica;
Química: não danificam as superfícies com as quais 
estão em contato;
Acústica: absorvem ruídos e atenuam a transmissão de som;
Saúde: material não classificável como cancerígeno;
Resistência à água: repelência à água devido aditivos 
adicionados no produto;
Comportamento ao Fogo: classificado como incombustível. 

Propriedades

Temperatura Máxima de Uso (*) 750ºC
Comprimento 2000 mm
Largura 1200 mm
Espessura 25, 40, 50, 63, 75 e 100 mm
Densidade Nominal 64 Kg/m³

³

Normas: 
ABNT – NBR 13047
ASTM C-592
ASTM C-795
ISO 1182
N – 1618 - Petrobras

Nota: (*) Para melhor desempenho do seu isolamento, 

consulte o Departamento Técnico/Vendas. Dimensões 

especiais sob consulta.

Condutividade Térmica (ASTM C 177):

Nota: A temperatura máxima de uso é um valor de referência obtido por meio do ensaio de variação linear dimensional 

(ASTM C-356). Que depende das condições físicas, químicas e térmicas de aplicação deste produto, portanto não deve 

ser utilizada como especi�cação. Os valores apresentados na presente �cha técnica são valores médios de ensaios. 

A Biolã se reserva o direito de a qualquer momento e sem aviso prévio modi�car a especi�cação de seus produtos.

Torres e Vasos de Processo
Aquecedores
Secadores
Tanques de Armazenagem
Filtros e Precipitadores Eletrostáticos
Turbinas
Fornos e Estufas



Produto: Manta de Lã de Rocha Mineral Biolã com Tela
Código Produto/Revisão: MTCT-80 (Rev. 03)
Início da Vigência: 25/10/2016

Descrição do Produto: A manta de lã de rocha 
mineral é um produto formado por tramas de 
fibras minerais longas e flexíveis, costurada em 
uma das faces por fios metálicos a uma tela 
de aço galvanizado. 

Aplicações: É de fácil instalação devido à sua grande 
flexibilidade e à tela metálica que serve como elemento 
de fixação. Podem ser utilizadas em equipamentos de 
perfil plano ou irregular, tubulações, curvas etc.
Devido à sua eficiente performance térmica e/ou 
acústica, a manta de lã de rocha mineral é 
indicada para isolação de altas temperaturas e em 
situações de controle de ruídos em diversos segmentos 
e equipamentos:

Embalagem: Saco plástico.

Identificação: Rótulo contendo nome do produto, 
dimensão, densidade, quantidade, n.º do lote 
e data de fabricação.

Armazenagem: Manter em local coberto, arejado 
e protegido de umidade.

Prazo de Estocagem: Indeterminado 
(armazenado em condições adequadas).

Químico e Petroquímico
Siderúrgico 

Alimentos e Bebidas
Cimenteiro

Naval
Sucroalcooleiro

Papel e Celulose
Caldeira

FOLHA DE DADOS TÉCNICOS

Térmica: baixa condutividade térmica (conforme gráfico);
Resiliência: recuperam a forma inicial após aplicação de 
uma força mecânica;
Química: não danificam as superfícies com as quais 
estão em contato;
Acústica: absorvem ruídos e atenuam a transmissão de som;
Saúde: material não classificável como cancerígeno;
Resistência à água: repelência à água devido aditivos 
adicionados no produto;
Comportamento ao Fogo: classificado como incombustível. 

Propriedades

Temperatura Máxima de Uso (*) 750ºC
Comprimento 2000 mm
Largura 1200 mm
Espessura 25, 40, 50, 63, 75 e 100 mm
Densidade Nominal 80 Kg/m³

³

Normas: 
ABNT – NBR 13047
ASTM C-592
ASTM C-795
ISO 1182
N – 1618 - Petrobras

Nota: (*) Para melhor desempenho do seu isolamento, 

consulte o Departamento Técnico/Vendas. Dimensões 

especiais sob consulta.

Condutividade Térmica (ASTM C 177):

Nota: A temperatura máxima de uso é um valor de referência obtido por meio do ensaio de variação linear dimensional 

(ASTM C-356). Que depende das condições físicas, químicas e térmicas de aplicação deste produto, portanto não deve 

ser utilizada como especi�cação. Os valores apresentados na presente �cha técnica são valores médios de ensaios. 

A Biolã se reserva o direito de a qualquer momento e sem aviso prévio modi�car a especi�cação de seus produtos.

Torres e Vasos de Processo
Aquecedores
Secadores
Tanques de Armazenagem
Filtros e Precipitadores Eletrostáticos
Turbinas
Fornos e Estufas



Produto: Manta de Lã de Rocha Mineral Biolã com Tela
Código Produto/Revisão: MTCT-96 (Rev. 03)
Início da Vigência: 25/10/2016

Descrição do Produto: A manta de lã de rocha 
mineral é um produto formado por tramas de 
fibras minerais longas e flexíveis, costurada em 
uma das faces por fios metálicos a uma tela 
de aço galvanizado. 

Aplicações: É de fácil instalação devido à sua grande 
flexibilidade e à tela metálica que serve como elemento 
de fixação. Podem ser utilizadas em equipamentos de 
perfil plano ou irregular, tubulações, curvas etc.
Devido à sua eficiente performance térmica e/ou 
acústica, a manta de lã de rocha mineral é 
indicada para isolação de altas temperaturas e em 
situações de controle de ruídos em diversos segmentos 
e equipamentos:

Embalagem: Saco plástico.

Identificação: Rótulo contendo nome do produto, 
dimensão, densidade, quantidade, n.º do lote 
e data de fabricação.

Armazenagem: Manter em local coberto, arejado 
e protegido de umidade.

Prazo de Estocagem: Indeterminado 
(armazenado em condições adequadas).

Químico e Petroquímico
Siderúrgico 

Alimentos e Bebidas
Cimenteiro

Naval
Sucroalcooleiro

Papel e Celulose
Caldeira

FOLHA DE DADOS TÉCNICOS

Térmica: baixa condutividade térmica (conforme gráfico);
Resiliência: recuperam a forma inicial após aplicação de 
uma força mecânica;
Química: não danificam as superfícies com as quais 
estão em contato;
Acústica: absorvem ruídos e atenuam a transmissão de som;
Saúde: material não classificável como cancerígeno;
Resistência à água: repelência à água devido aditivos 
adicionados no produto;
Comportamento ao Fogo: classificado como incombustível. 

Propriedades

Temperatura Máxima de Uso (*) 750ºC
Comprimento 2000 mm
Largura 1200 mm
Espessura 25, 40, 50, 63, 75 e 100 mm
Densidade Nominal 96 Kg/m³

³

Normas: 
ABNT – NBR 13047
ASTM C-592
ASTM C-795
ISO 1182
N – 1618 - Petrobras

Nota: (*) Para melhor desempenho do seu isolamento, 

consulte o Departamento Técnico/Vendas. Dimensões 

especiais sob consulta.

Condutividade Térmica (ASTM C 177):

Nota: A temperatura máxima de uso é um valor de referência obtido por meio do ensaio de variação linear dimensional 

(ASTM C-356). Que depende das condições físicas, químicas e térmicas de aplicação deste produto, portanto não deve 

ser utilizada como especi�cação. Os valores apresentados na presente �cha técnica são valores médios de ensaios. 

A Biolã se reserva o direito de a qualquer momento e sem aviso prévio modi�car a especi�cação de seus produtos.

Torres e Vasos de Processo
Aquecedores
Secadores
Tanques de Armazenagem
Filtros e Precipitadores Eletrostáticos
Turbinas
Fornos e Estufas



Produto: Manta de Lã de Rocha Mineral Biolã com Tela
Código Produto/Revisão: MTCT-112 (Rev. 03)
Início da Vigência: 25/10/2016

Descrição do Produto: A manta de lã de rocha 
mineral é um produto formado por tramas de 
fibras minerais longas e flexíveis, costurada em 
uma das faces por fios metálicos a uma tela 
de aço galvanizado. 

Aplicações: É de fácil instalação devido à sua grande 
flexibilidade e à tela metálica que serve como elemento 
de fixação. Podem ser utilizadas em equipamentos de 
perfil plano ou irregular, tubulações, curvas etc.
Devido à sua eficiente performance térmica e/ou 
acústica, a manta de lã de rocha mineral é 
indicada para isolação de altas temperaturas e em 
situações de controle de ruídos em diversos segmentos 
e equipamentos:

Embalagem: Saco plástico.

Identificação: Rótulo contendo nome do produto, 
dimensão, densidade, quantidade, n.º do lote 
e data de fabricação.

Armazenagem: Manter em local coberto, arejado 
e protegido de umidade.

Prazo de Estocagem: Indeterminado 
(armazenado em condições adequadas).

Químico e Petroquímico
Siderúrgico 

Alimentos e Bebidas
Cimenteiro

Naval
Sucroalcooleiro

Papel e Celulose
Caldeira

FOLHA DE DADOS TÉCNICOS

Térmica: baixa condutividade térmica (conforme gráfico);
Resiliência: recuperam a forma inicial após aplicação de 
uma força mecânica;
Química: não danificam as superfícies com as quais 
estão em contato;
Acústica: absorvem ruídos e atenuam a transmissão de som;
Saúde: material não classificável como cancerígeno;
Resistência à água: repelência à água devido aditivos 
adicionados no produto;
Comportamento ao Fogo: classificado como incombustível. 

Propriedades

Temperatura Máxima de Uso (*) 750ºC
Comprimento 2000 mm
Largura 1200 mm
Espessura 25, 40, 50, 63, 75 e 100 mm
Densidade Nominal 112 Kg/m³

³

Normas: 
ABNT – NBR 13047
ASTM C-592
ASTM C-795
ISO 1182
N – 1618 - Petrobras

Nota: (*) Para melhor desempenho do seu isolamento, 

consulte o Departamento Técnico/Vendas. Dimensões 

especiais sob consulta.

Condutividade Térmica (ASTM C 177):

Nota: A temperatura máxima de uso é um valor de referência obtido por meio do ensaio de variação linear dimensional 

(ASTM C-356). Que depende das condições físicas, químicas e térmicas de aplicação deste produto, portanto não deve 

ser utilizada como especi�cação. Os valores apresentados na presente �cha técnica são valores médios de ensaios. 

A Biolã se reserva o direito de a qualquer momento e sem aviso prévio modi�car a especi�cação de seus produtos.

Torres e Vasos de Processo
Aquecedores
Secadores
Tanques de Armazenagem
Filtros e Precipitadores Eletrostáticos
Turbinas
Fornos e Estufas



Produto: Manta de Lã de Rocha Mineral Biolã com Tela
Código Produto/Revisão: MTCT-128 (Rev. 03)
Início da Vigência: 25/10/2016

Descrição do Produto: A manta de lã de rocha 
mineral é um produto formado por tramas de 
fibras minerais longas e flexíveis, costurada em 
uma das faces por fios metálicos a uma tela 
de aço galvanizado. 

Aplicações: É de fácil instalação devido à sua grande 
flexibilidade e à tela metálica que serve como elemento 
de fixação. Podem ser utilizadas em equipamentos de 
perfil plano ou irregular, tubulações, curvas etc.
Devido à sua eficiente performance térmica e/ou 
acústica, a manta de lã de rocha mineral é 
indicada para isolação de altas temperaturas e em 
situações de controle de ruídos em diversos segmentos 
e equipamentos:

Embalagem: Saco plástico.

Identificação: Rótulo contendo nome do produto, 
dimensão, densidade, quantidade, n.º do lote 
e data de fabricação.

Armazenagem: Manter em local coberto, arejado 
e protegido de umidade.

Prazo de Estocagem: Indeterminado 
(armazenado em condições adequadas).

Químico e Petroquímico
Siderúrgico 

Alimentos e Bebidas
Cimenteiro

Naval
Sucroalcooleiro

Papel e Celulose
Caldeira

FOLHA DE DADOS TÉCNICOS

Térmica: baixa condutividade térmica (conforme gráfico);
Resiliência: recuperam a forma inicial após aplicação de 
uma força mecânica;
Química: não danificam as superfícies com as quais 
estão em contato;
Acústica: absorvem ruídos e atenuam a transmissão de som;
Saúde: material não classificável como cancerígeno;
Resistência à água: repelência à água devido aditivos 
adicionados no produto;
Comportamento ao Fogo: classificado como incombustível. 

Propriedades

Temperatura Máxima de Uso (*) 750ºC
Comprimento 2000 mm
Largura 1200 mm
Espessura 25, 40, 50, 63, 75 e 100 mm
Densidade Nominal 128 Kg/m³

³

Normas: 
ABNT – NBR 13047
ASTM C-592
ASTM C-795
ISO 1182
N – 1618 - Petrobras

Nota: (*) Para melhor desempenho do seu isolamento, 

consulte o Departamento Técnico/Vendas. Dimensões 

especiais sob consulta.

Condutividade Térmica (ASTM C 177):

Nota: A temperatura máxima de uso é um valor de referência obtido por meio do ensaio de variação linear dimensional 

(ASTM C-356). Que depende das condições físicas, químicas e térmicas de aplicação deste produto, portanto não deve 

ser utilizada como especi�cação. Os valores apresentados na presente �cha técnica são valores médios de ensaios. 

A Biolã se reserva o direito de a qualquer momento e sem aviso prévio modi�car a especi�cação de seus produtos.

Torres e Vasos de Processo
Aquecedores
Secadores
Tanques de Armazenagem
Filtros e Precipitadores Eletrostáticos
Turbinas
Fornos e Estufas



Produto: Manta de Lã de Rocha Mineral Biolã com Tela
Código Produto/Revisão: MTCT-144 (Rev. 03)
Início da Vigência: 25/10/2016

Descrição do Produto: A manta de lã de rocha 
mineral é um produto formado por tramas de 
fibras minerais longas e flexíveis, costurada em 
uma das faces por fios metálicos a uma tela 
de aço galvanizado. 

Aplicações: É de fácil instalação devido à sua grande 
flexibilidade e à tela metálica que serve como elemento 
de fixação. Podem ser utilizadas em equipamentos de 
perfil plano ou irregular, tubulações, curvas etc.
Devido à sua eficiente performance térmica e/ou 
acústica, a manta de lã de rocha mineral é 
indicada para isolação de altas temperaturas e em 
situações de controle de ruídos em diversos segmentos 
e equipamentos:

Embalagem: Saco plástico.

Identificação: Rótulo contendo nome do produto, 
dimensão, densidade, quantidade, n.º do lote 
e data de fabricação.

Armazenagem: Manter em local coberto, arejado 
e protegido de umidade.

Prazo de Estocagem: Indeterminado 
(armazenado em condições adequadas).

Químico e Petroquímico
Siderúrgico 

Alimentos e Bebidas
Cimenteiro

Naval
Sucroalcooleiro

Papel e Celulose
Caldeira

FOLHA DE DADOS TÉCNICOS

Térmica: baixa condutividade térmica (conforme gráfico);
Resiliência: recuperam a forma inicial após aplicação de 
uma força mecânica;
Química: não danificam as superfícies com as quais 
estão em contato;
Acústica: absorvem ruídos e atenuam a transmissão de som;
Saúde: material não classificável como cancerígeno;
Resistência à água: repelência à água devido aditivos 
adicionados no produto;
Comportamento ao Fogo: classificado como incombustível. 

Propriedades

Temperatura Máxima de Uso (*) 750ºC
Comprimento 2000 mm
Largura 1200 mm
Espessura 25, 40, 50, 63, 75 e 100 mm
Densidade Nominal 144 Kg/m³

³

Normas: 
ABNT – NBR 13047
ASTM C-592
ASTM C-795
ISO 1182
N – 1618 - Petrobras

Nota: (*) Para melhor desempenho do seu isolamento, 

consulte o Departamento Técnico/Vendas. Dimensões 

especiais sob consulta.

Condutividade Térmica (ASTM C 177):

Nota: A temperatura máxima de uso é um valor de referência obtido por meio do ensaio de variação linear dimensional 

(ASTM C-356). Que depende das condições físicas, químicas e térmicas de aplicação deste produto, portanto não deve 

ser utilizada como especi�cação. Os valores apresentados na presente �cha técnica são valores médios de ensaios. 

A Biolã se reserva o direito de a qualquer momento e sem aviso prévio modi�car a especi�cação de seus produtos.

Torres e Vasos de Processo
Aquecedores
Secadores
Tanques de Armazenagem
Filtros e Precipitadores Eletrostáticos
Turbinas
Fornos e Estufas



PAINEL SEMI-RÍGIDO



Produto: Painel de Lã de Rocha Mineral Biolã
Código Produto/Revisão: PSRI-32 (Rev. 03)
Início da Vigência: 25/10/2016

Descrição do Produto: O painel de lã de rocha 
mineral é um produto isolante formado por 
tramas de fibras minerais flexíveis, aglomeradas 
com resinas industriais, rígido, com ou sem 
revestimentos. 

Aplicações: É de fácil instalação e podem ser 
cortados com uma lâmina para se adequarem a 
qualquer superfície, plana ou irregular, podendo 
ser fixados através de adesivos, grampos, 
pinos etc. Com sua versatilidade o painel de lã 
de rocha mineral pode ser instalado com a 
finalidade de isolação térmica e/ou absorção 
acústica bem como na proteção contra fogo, em 
uma grande gama de equipamentos industriais 
e na construção civil:

Embalagem: Saco plástico.

Identificação: Rótulo contendo nome do produto, 
dimensão, densidade, quantidade, n.º do lote 
e data de fabricação.

Armazenagem: Manter em local coberto, arejado 
e protegido de umidade.

Prazo de Estocagem: Indeterminado 
(armazenado em condições adequadas).

FOLHA DE DADOS TÉCNICOS

Térmica: baixa condutividade térmica (conforme gráfico);
Resiliência: recuperam a forma inicial após aplicação de 
uma força mecânica;
Química: não danificam as superfícies com as quais 
estão em contato;
Acústica: absorvem ruídos e atenuam a transmissão de som;
Saúde: material não classificável como cancerígeno;
Resistência à água: repelência à água devido aditivos 
adicionados no produto;
Comportamento ao Fogo: classificado como incombustível. 

Propriedades

Temperatura Máxima de Uso (*) 750ºC
Comprimento 1200 mm
Largura 600 mm
Espessura 25, 40, 50, 63, 75 e 100 mm
Densidade Nominal 32 Kg/m³

³

Normas: 
ABNT – NBR 11364
ASTM C-612
ISO 1182
N – 1618 - Petrobras

Nota: (*) Para melhor desempenho do seu isolamento, 

consulte o Departamento Técnico/Vendas. Dimensões 

especiais sob consulta.

Condutividade Térmica (ASTM C 177):

Nota: A temperatura máxima de uso é um valor de referência obtido por meio do ensaio de variação linear dimensional 

(ASTM C-356). Que depende das condições físicas, químicas e térmicas de aplicação deste produto, portanto não deve 

ser utilizada como especi�cação. Os valores apresentados na presente �cha técnica são valores médios de ensaios. 

A Biolã se reserva o direito de a qualquer momento e sem aviso prévio modi�car a especi�cação de seus produtos.

Torres e Vasos de Processo
Aquecedores
Secadores
Tanques de Armazenagem
Fornos e Estufas

 
Coeficiente de Absorção Acústica (ISO 354 e ASTM C 423): 
 
Produto Espessura 

(mm) 
Freqüência (Hz) 

125 250 500 100 2000 4000 NCR 
PSRI 32 50 0,18 0,48 0,78 0,89 0,91 0,93 0,75 
 

Dutos de Ar Condicionado
Caixas Acústicas
Paredes divisórias 
Dry Wall
Coberturas e forros



Produto: Painel de Lã de Rocha Mineral Biolã
Código Produto/Revisão: PSRI-48 (Rev. 03)
Início da Vigência: 25/10/2016

Descrição do Produto: O painel de lã de rocha 
mineral é um produto isolante formado por 
tramas de fibras minerais flexíveis, aglomeradas 
com resinas industriais, rígido, com ou sem 
revestimentos. 

Aplicações: É de fácil instalação e podem ser 
cortados com uma lâmina para se adequarem a 
qualquer superfície, plana ou irregular, podendo 
ser fixados através de adesivos, grampos, 
pinos etc. Com sua versatilidade o painel de lã 
de rocha mineral pode ser instalado com a 
finalidade de isolação térmica e/ou absorção 
acústica bem como na proteção contra fogo, em 
uma grande gama de equipamentos industriais 
e na construção civil:

FOLHA DE DADOS TÉCNICOS

Térmica: baixa condutividade térmica (conforme gráfico);
Resiliência: recuperam a forma inicial após aplicação de 
uma força mecânica;
Química: não danificam as superfícies com as quais 
estão em contato;
Acústica: absorvem ruídos e atenuam a transmissão de som;
Saúde: material não classificável como cancerígeno;
Resistência à água: repelência à água devido aditivos 
adicionados no produto;
Comportamento ao Fogo: classificado como incombustível. 

Propriedades

Temperatura Máxima de Uso (*) 750ºC
Comprimento 1200 mm
Largura 600 mm
Espessura 25, 40, 50, 63, 75 e 100 mm
Densidade Nominal 48 Kg/m³

³

Normas: 
ABNT – NBR 11364
ASTM C-612
ISO 1182
N – 1618 - Petrobras

Nota: (*) Para melhor desempenho do seu isolamento, 

consulte o Departamento Técnico/Vendas. Dimensões 

especiais sob consulta.

Condutividade Térmica (ASTM C 177):

Nota: A temperatura máxima de uso é um valor de referência obtido por meio do ensaio de variação linear dimensional 

(ASTM C-356). Que depende das condições físicas, químicas e térmicas de aplicação deste produto, portanto não deve 

ser utilizada como especi�cação. Os valores apresentados na presente �cha técnica são valores médios de ensaios. 

A Biolã se reserva o direito de a qualquer momento e sem aviso prévio modi�car a especi�cação de seus produtos.

Embalagem: Saco plástico.

Identificação: Rótulo contendo nome do produto, 
dimensão, densidade, quantidade, n.º do lote 
e data de fabricação.

Armazenagem: Manter em local coberto, arejado 
e protegido de umidade.

Prazo de Estocagem: Indeterminado 
(armazenado em condições adequadas).

Torres e Vasos de Processo
Aquecedores
Secadores
Tanques de Armazenagem
Fornos e Estufas
Dutos de Ar Condicionado
Caixas Acústicas
Paredes divisórias 
Dry Wall
Coberturas e forros



PAINEL RÍGIDO



Produto: Painel de Lã de Rocha Mineral Biolã
Código Produto/Revisão: PRPE-64 (Rev. 03)
Início da Vigência: 25/10/2016

Descrição do Produto: O painel de lã de rocha 
mineral é um produto isolante formado por 
tramas de fibras minerais flexíveis, aglomeradas 
com resinas industriais, rígido, com ou sem 
revestimentos. 

Aplicações: É de fácil instalação e podem ser 
cortados com uma lâmina para se adequarem a 
qualquer superfície, plana ou irregular, podendo 
ser fixados através de adesivos, grampos, 
pinos etc. Com sua versatilidade o painel de lã 
de rocha mineral pode ser instalado com a 
finalidade de isolação térmica e/ou absorção 
acústica bem como na proteção contra fogo, em 
uma grande gama de equipamentos industriais 
e na construção civil:

Embalagem: Saco plástico.

Identificação: Rótulo contendo nome do produto, 
dimensão, densidade, quantidade, n.º do lote 
e data de fabricação.

Armazenagem: Manter em local coberto, arejado 
e protegido de umidade.

Prazo de Estocagem: Indeterminado 
(armazenado em condições adequadas).

FOLHA DE DADOS TÉCNICOS

Térmica: baixa condutividade térmica (conforme gráfico);
Resiliência: recuperam a forma inicial após aplicação de 
uma força mecânica;
Química: não danificam as superfícies com as quais 
estão em contato;
Acústica: absorvem ruídos e atenuam a transmissão de som;
Saúde: material não classificável como cancerígeno;
Resistência à água: repelência à água devido aditivos 
adicionados no produto;
Comportamento ao Fogo: classificado como incombustível. 

Propriedades

Temperatura Máxima de Uso (*) 750ºC
Comprimento 1200 mm
Largura 600 mm
Espessura 25, 40, 50, 63, 75 e 100 mm
Densidade Nominal 64 Kg/m³

³

Normas: 
ABNT – NBR 11364
ASTM C-612
ISO 1182
N – 1618 - Petrobras

Nota: (*) Para melhor desempenho do seu isolamento, 

consulte o Departamento Técnico/Vendas. Dimensões 

especiais sob consulta.

Condutividade Térmica (ASTM C 177):

Nota: A temperatura máxima de uso é um valor de referência obtido por meio do ensaio de variação linear dimensional 

(ASTM C-356). Que depende das condições físicas, químicas e térmicas de aplicação deste produto, portanto não deve 

ser utilizada como especi�cação. Os valores apresentados na presente �cha técnica são valores médios de ensaios. 

A Biolã se reserva o direito de a qualquer momento e sem aviso prévio modi�car a especi�cação de seus produtos.

Torres e Vasos de Processo
Aquecedores
Secadores
Tanques de Armazenagem
Fornos e Estufas
Dutos de Ar Condicionado
Caixas Acústicas
Entre outros



Produto: Painel de Lã de Rocha Mineral Biolã
Código Produto/Revisão: PRPE-80 (Rev. 03)
Início da Vigência: 25/10/2016

Descrição do Produto: O painel de lã de rocha 
mineral é um produto isolante formado por 
tramas de fibras minerais flexíveis, aglomeradas 
com resinas industriais, rígido, com ou sem 
revestimentos. 

Aplicações: É de fácil instalação e podem ser 
cortados com uma lâmina para se adequarem a 
qualquer superfície, plana ou irregular, podendo 
ser fixados através de adesivos, grampos, 
pinos etc. Com sua versatilidade o painel de lã 
de rocha mineral pode ser instalado com a 
finalidade de isolação térmica e/ou absorção 
acústica bem como na proteção contra fogo, em 
uma grande gama de equipamentos industriais 
e na construção civil:

Embalagem: Saco plástico.

Identificação: Rótulo contendo nome do produto, 
dimensão, densidade, quantidade, n.º do lote 
e data de fabricação.

Armazenagem: Manter em local coberto, arejado 
e protegido de umidade.

Prazo de Estocagem: Indeterminado 
(armazenado em condições adequadas).

FOLHA DE DADOS TÉCNICOS

Térmica: baixa condutividade térmica (conforme gráfico);
Resiliência: recuperam a forma inicial após aplicação de 
uma força mecânica;
Química: não danificam as superfícies com as quais 
estão em contato;
Acústica: absorvem ruídos e atenuam a transmissão de som;
Saúde: material não classificável como cancerígeno;
Resistência à água: repelência à água devido aditivos 
adicionados no produto;
Comportamento ao Fogo: classificado como incombustível. 

Propriedades

Temperatura Máxima de Uso (*) 750ºC
Comprimento 1200 mm
Largura 600 mm
Espessura 25, 40, 50, 63, 75 e 100 mm
Densidade Nominal 80 Kg/m³

³

Normas: 
ABNT – NBR 11364
ASTM C-612
ISO 1182
N – 1618 - Petrobras

Nota: (*) Para melhor desempenho do seu isolamento, 

consulte o Departamento Técnico/Vendas. Dimensões 

especiais sob consulta.

Condutividade Térmica (ASTM C 177):

Nota: A temperatura máxima de uso é um valor de referência obtido por meio do ensaio de variação linear dimensional 

(ASTM C-356). Que depende das condições físicas, químicas e térmicas de aplicação deste produto, portanto não deve 

ser utilizada como especi�cação. Os valores apresentados na presente �cha técnica são valores médios de ensaios. 

A Biolã se reserva o direito de a qualquer momento e sem aviso prévio modi�car a especi�cação de seus produtos.

Torres e Vasos de Processo
Aquecedores
Secadores
Tanques de Armazenagem
Fornos e Estufas
Dutos de Ar Condicionado
Caixas Acústicas
Entre outros



Produto: Painel de Lã de Rocha Mineral Biolã
Código Produto/Revisão: PRPE-96 (Rev. 03)
Início da Vigência: 25/10/2016

Descrição do Produto: O painel de lã de rocha 
mineral é um produto isolante formado por 
tramas de fibras minerais flexíveis, aglomeradas 
com resinas industriais, rígido, com ou sem 
revestimentos. 

Aplicações: É de fácil instalação e podem ser 
cortados com uma lâmina para se adequarem a 
qualquer superfície, plana ou irregular, podendo 
ser fixados através de adesivos, grampos, 
pinos etc. Com sua versatilidade o painel de lã 
de rocha mineral pode ser instalado com a 
finalidade de isolação térmica e/ou absorção 
acústica bem como na proteção contra fogo, em 
uma grande gama de equipamentos industriais 
e na construção civil:

Embalagem: Saco plástico.

Identificação: Rótulo contendo nome do produto, 
dimensão, densidade, quantidade, n.º do lote 
e data de fabricação.

Armazenagem: Manter em local coberto, arejado 
e protegido de umidade.

Prazo de Estocagem: Indeterminado 
(armazenado em condições adequadas).

FOLHA DE DADOS TÉCNICOS

Térmica: baixa condutividade térmica (conforme gráfico);
Resiliência: recuperam a forma inicial após aplicação de 
uma força mecânica;
Química: não danificam as superfícies com as quais 
estão em contato;
Acústica: absorvem ruídos e atenuam a transmissão de som;
Saúde: material não classificável como cancerígeno;
Resistência à água: repelência à água devido aditivos 
adicionados no produto;
Comportamento ao Fogo: classificado como incombustível. 

Propriedades

Temperatura Máxima de Uso (*) 750ºC
Comprimento 1200 mm
Largura 600 mm
Espessura 25, 40, 50, 63, 75 e 100 mm
Densidade Nominal 96 Kg/m³

³

Normas: 
ABNT – NBR 11364
ASTM C-612
ISO 1182
N – 1618 - Petrobras

Nota: (*) Para melhor desempenho do seu isolamento, 

consulte o Departamento Técnico/Vendas. Dimensões 

especiais sob consulta.

Condutividade Térmica (ASTM C 177):

Nota: A temperatura máxima de uso é um valor de referência obtido por meio do ensaio de variação linear dimensional 

(ASTM C-356). Que depende das condições físicas, químicas e térmicas de aplicação deste produto, portanto não deve 

ser utilizada como especi�cação. Os valores apresentados na presente �cha técnica são valores médios de ensaios. 

A Biolã se reserva o direito de a qualquer momento e sem aviso prévio modi�car a especi�cação de seus produtos.

Torres e Vasos de Processo
Aquecedores
Secadores
Tanques de Armazenagem
Fornos e Estufas
Dutos de Ar Condicionado
Caixas Acústicas
Entre outros



Produto: Painel de Lã de Rocha Mineral Biolã
Código Produto/Revisão: PRPE-112 (Rev. 03)
Início da Vigência: 25/10/2016

Descrição do Produto: O painel de lã de rocha 
mineral é um produto isolante formado por 
tramas de fibras minerais flexíveis, aglomeradas 
com resinas industriais, rígido, com ou sem 
revestimentos. 

Aplicações: É de fácil instalação e podem ser 
cortados com uma lâmina para se adequarem a 
qualquer superfície, plana ou irregular, podendo 
ser fixados através de adesivos, grampos, 
pinos etc. Com sua versatilidade o painel de lã 
de rocha mineral pode ser instalado com a 
finalidade de isolação térmica e/ou absorção 
acústica bem como na proteção contra fogo, em 
uma grande gama de equipamentos industriais 
e na construção civil:

Embalagem: Saco plástico.

Identificação: Rótulo contendo nome do produto, 
dimensão, densidade, quantidade, n.º do lote 
e data de fabricação.

Armazenagem: Manter em local coberto, arejado 
e protegido de umidade.

Prazo de Estocagem: Indeterminado 
(armazenado em condições adequadas).

FOLHA DE DADOS TÉCNICOS

Térmica: baixa condutividade térmica (conforme gráfico);
Resiliência: recuperam a forma inicial após aplicação de 
uma força mecânica;
Química: não danificam as superfícies com as quais 
estão em contato;
Acústica: absorvem ruídos e atenuam a transmissão de som;
Saúde: material não classificável como cancerígeno;
Resistência à água: repelência à água devido aditivos 
adicionados no produto;
Comportamento ao Fogo: classificado como incombustível. 

Propriedades

Temperatura Máxima de Uso (*) 750ºC
Comprimento 1200 mm
Largura 600 mm
Espessura 25, 40, 50, 63, 75 e 100 mm
Densidade Nominal 112 Kg/m³

³

Normas: 
ABNT – NBR 11364
ASTM C-612
ISO 1182
N – 1618 - Petrobras

Nota: (*) Para melhor desempenho do seu isolamento, 

consulte o Departamento Técnico/Vendas. Dimensões 

especiais sob consulta.

Condutividade Térmica (ASTM C 177):

Nota: A temperatura máxima de uso é um valor de referência obtido por meio do ensaio de variação linear dimensional 

(ASTM C-356). Que depende das condições físicas, químicas e térmicas de aplicação deste produto, portanto não deve 

ser utilizada como especi�cação. Os valores apresentados na presente �cha técnica são valores médios de ensaios. 

A Biolã se reserva o direito de a qualquer momento e sem aviso prévio modi�car a especi�cação de seus produtos.

Torres e Vasos de Processo
Aquecedores
Secadores
Tanques de Armazenagem
Fornos e Estufas
Dutos de Ar Condicionado
Caixas Acústicas
Entre outros



Produto: Painel de Lã de Rocha Mineral Biolã
Código Produto/Revisão: PRPE-128 (Rev. 03)
Início da Vigência: 25/10/2016

Descrição do Produto: O painel de lã de rocha 
mineral é um produto isolante formado por 
tramas de fibras minerais flexíveis, aglomeradas 
com resinas industriais, rígido, com ou sem 
revestimentos. 

Aplicações: É de fácil instalação e podem ser 
cortados com uma lâmina para se adequarem a 
qualquer superfície, plana ou irregular, podendo 
ser fixados através de adesivos, grampos, 
pinos etc. Com sua versatilidade o painel de lã 
de rocha mineral pode ser instalado com a 
finalidade de isolação térmica e/ou absorção 
acústica bem como na proteção contra fogo, em 
uma grande gama de equipamentos industriais 
e na construção civil:

Embalagem: Saco plástico.

Identificação: Rótulo contendo nome do produto, 
dimensão, densidade, quantidade, n.º do lote 
e data de fabricação.

Armazenagem: Manter em local coberto, arejado 
e protegido de umidade.

Prazo de Estocagem: Indeterminado 
(armazenado em condições adequadas).

FOLHA DE DADOS TÉCNICOS

Térmica: baixa condutividade térmica (conforme gráfico);
Resiliência: recuperam a forma inicial após aplicação de 
uma força mecânica;
Química: não danificam as superfícies com as quais 
estão em contato;
Acústica: absorvem ruídos e atenuam a transmissão de som;
Saúde: material não classificável como cancerígeno;
Resistência à água: repelência à água devido aditivos 
adicionados no produto;
Comportamento ao Fogo: classificado como incombustível. 

Propriedades

Temperatura Máxima de Uso (*) 750ºC
Comprimento 1200 mm
Largura 600 mm
Espessura 25, 40, 50, 63, 75 e 100 mm
Densidade Nominal 128 Kg/m³

³

Normas: 
ABNT – NBR 11364
ASTM C-612
ISO 1182
N – 1618 - Petrobras

Nota: (*) Para melhor desempenho do seu isolamento, 

consulte o Departamento Técnico/Vendas. Dimensões 

especiais sob consulta.

Condutividade Térmica (ASTM C 177):

Nota: A temperatura máxima de uso é um valor de referência obtido por meio do ensaio de variação linear dimensional 

(ASTM C-356). Que depende das condições físicas, químicas e térmicas de aplicação deste produto, portanto não deve 

ser utilizada como especi�cação. Os valores apresentados na presente �cha técnica são valores médios de ensaios. 

A Biolã se reserva o direito de a qualquer momento e sem aviso prévio modi�car a especi�cação de seus produtos.

Torres e Vasos de Processo
Aquecedores
Secadores
Tanques de Armazenagem
Fornos e Estufas
Dutos de Ar Condicionado
Caixas Acústicas
Entre outros



Produto: Painel de Lã de Rocha Mineral Biolã
Código Produto/Revisão: PRPE-144 (Rev. 03)
Início da Vigência: 25/10/2016

Descrição do Produto: O painel de lã de rocha 
mineral é um produto isolante formado por 
tramas de fibras minerais flexíveis, aglomeradas 
com resinas industriais, rígido, com ou sem 
revestimentos. 

Aplicações: É de fácil instalação e podem ser 
cortados com uma lâmina para se adequarem a 
qualquer superfície, plana ou irregular, podendo 
ser fixados através de adesivos, grampos, 
pinos etc. Com sua versatilidade o painel de lã 
de rocha mineral pode ser instalado com a 
finalidade de isolação térmica e/ou absorção 
acústica bem como na proteção contra fogo, em 
uma grande gama de equipamentos industriais 
e na construção civil:

Embalagem: Saco plástico.

Identificação: Rótulo contendo nome do produto, 
dimensão, densidade, quantidade, n.º do lote 
e data de fabricação.

Armazenagem: Manter em local coberto, arejado 
e protegido de umidade.

Prazo de Estocagem: Indeterminado 
(armazenado em condições adequadas).

FOLHA DE DADOS TÉCNICOS

Térmica: baixa condutividade térmica (conforme gráfico);
Resiliência: recuperam a forma inicial após aplicação de 
uma força mecânica;
Química: não danificam as superfícies com as quais 
estão em contato;
Acústica: absorvem ruídos e atenuam a transmissão de som;
Saúde: material não classificável como cancerígeno;
Resistência à água: repelência à água devido aditivos 
adicionados no produto;
Comportamento ao Fogo: classificado como incombustível. 

Propriedades

Temperatura Máxima de Uso (*) 750ºC
Comprimento 1200 mm
Largura 600 mm
Espessura 25, 40, 50, 63, 75 e 100 mm
Densidade Nominal 144 Kg/m³

³

Normas: 
ABNT – NBR 11364
ASTM C-612
ISO 1182
N – 1618 - Petrobras

Nota: (*) Para melhor desempenho do seu isolamento, 

consulte o Departamento Técnico/Vendas. Dimensões 

especiais sob consulta.

Condutividade Térmica (ASTM C 177):

Nota: A temperatura máxima de uso é um valor de referência obtido por meio do ensaio de variação linear dimensional 

(ASTM C-356). Que depende das condições físicas, químicas e térmicas de aplicação deste produto, portanto não deve 

ser utilizada como especi�cação. Os valores apresentados na presente �cha técnica são valores médios de ensaios. 

A Biolã se reserva o direito de a qualquer momento e sem aviso prévio modi�car a especi�cação de seus produtos.

Torres e Vasos de Processo
Aquecedores
Secadores
Tanques de Armazenagem
Fornos e Estufas
Dutos de Ar Condicionado
Caixas Acústicas
Entre outros



Produto: Painel de Lã de Rocha Mineral Biolã
Código Produto/Revisão: PRPE-160 (Rev. 03)
Início da Vigência: 25/10/2016

Descrição do Produto: O painel de lã de rocha 
mineral é um produto isolante formado por 
tramas de fibras minerais flexíveis, aglomeradas 
com resinas industriais, rígido, com ou sem 
revestimentos. 

Aplicações: É de fácil instalação e podem ser 
cortados com uma lâmina para se adequarem a 
qualquer superfície, plana ou irregular, podendo 
ser fixados através de adesivos, grampos, 
pinos etc. Com sua versatilidade o painel de lã 
de rocha mineral pode ser instalado com a 
finalidade de isolação térmica e/ou absorção 
acústica bem como na proteção contra fogo, em 
uma grande gama de equipamentos industriais 
e na construção civil:

Embalagem: Saco plástico.

Identificação: Rótulo contendo nome do produto, 
dimensão, densidade, quantidade, n.º do lote 
e data de fabricação.

Armazenagem: Manter em local coberto, arejado 
e protegido de umidade.

Prazo de Estocagem: Indeterminado 
(armazenado em condições adequadas).

FOLHA DE DADOS TÉCNICOS

Térmica: baixa condutividade térmica (conforme gráfico);
Resiliência: recuperam a forma inicial após aplicação de 
uma força mecânica;
Química: não danificam as superfícies com as quais 
estão em contato;
Acústica: absorvem ruídos e atenuam a transmissão de som;
Saúde: material não classificável como cancerígeno;
Resistência à água: repelência à água devido aditivos 
adicionados no produto;
Comportamento ao Fogo: classificado como incombustível. 

Propriedades

Temperatura Máxima de Uso (*) 750ºC
Comprimento 1200 mm
Largura 600 mm
Espessura 25, 40, 50, 63, 75 e 100 mm
Densidade Nominal 160 Kg/m³

³

Normas: 
ABNT – NBR 11364
ASTM C-612
ISO 1182
N – 1618 - Petrobras

Nota: (*) Para melhor desempenho do seu isolamento, 

consulte o Departamento Técnico/Vendas. Dimensões 

especiais sob consulta.

Condutividade Térmica (ASTM C 177):

Nota: A temperatura máxima de uso é um valor de referência obtido por meio do ensaio de variação linear dimensional 

(ASTM C-356). Que depende das condições físicas, químicas e térmicas de aplicação deste produto, portanto não deve 

ser utilizada como especi�cação. Os valores apresentados na presente �cha técnica são valores médios de ensaios. 

A Biolã se reserva o direito de a qualquer momento e sem aviso prévio modi�car a especi�cação de seus produtos.

Torres e Vasos de Processo
Aquecedores
Secadores
Tanques de Armazenagem
Fornos e Estufas
Dutos de Ar Condicionado
Caixas Acústicas
Paredes divisórias 
Dry Wall
Coberturas e forros



Produto: Painel de Lã de Rocha Mineral Biolã
Código Produto/Revisão: PRPE-166 (Rev. 01)
Início da Vigência: 25/10/2016

Descrição do Produto: O painel de lã de rocha 
mineral é um produto isolante formado por 
tramas de fibras minerais flexíveis, aglomeradas 
com resinas industriais, rígido, com ou sem 
revestimentos. 

Aplicações: É de fácil instalação e podem ser 
cortados com uma lâmina para se adequarem a 
qualquer superfície, plana ou irregular, podendo 
ser fixados através de adesivos, grampos, 
pinos etc. Com sua versatilidade o painel de lã 
de rocha mineral pode ser instalado com a 
finalidade de isolação térmica e/ou absorção 
acústica bem como na proteção contra fogo, em 
uma grande gama de equipamentos industriais 
e na construção civil:

Embalagem: Saco plástico.

Identificação: Rótulo contendo nome do produto, 
dimensão, densidade, quantidade, n.º do lote 
e data de fabricação.

Armazenagem: Manter em local coberto, arejado 
e protegido de umidade.

Prazo de Estocagem: Indeterminado 
(armazenado em condições adequadas).

FOLHA DE DADOS TÉCNICOS

Térmica: baixa condutividade térmica (conforme gráfico);
Resiliência: recuperam a forma inicial após aplicação de 
uma força mecânica;
Química: não danificam as superfícies com as quais 
estão em contato;
Acústica: absorvem ruídos e atenuam a transmissão de som;
Saúde: material não classificável como cancerígeno;
Resistência à água: repelência à água devido aditivos 
adicionados no produto;
Comportamento ao Fogo: classificado como incombustível. 

Propriedades

Temperatura Máxima de Uso (*) 750ºC
Comprimento 1200 mm
Largura 600 mm
Espessura 25, 40, 50, 63, 75 e 100 mm
Densidade Nominal 166 Kg/m³

³

Normas: 
ABNT – NBR 11364
ASTM C-612
ISO 1182
N – 1618 - Petrobras

Nota: (*) Para melhor desempenho do seu isolamento, 

consulte o Departamento Técnico/Vendas. Dimensões 

especiais sob consulta.

Condutividade Térmica (ASTM C 177):

Nota: A temperatura máxima de uso é um valor de referência obtido por meio do ensaio de variação linear dimensional 

(ASTM C-356). Que depende das condições físicas, químicas e térmicas de aplicação deste produto, portanto não deve 

ser utilizada como especi�cação. Os valores apresentados na presente �cha técnica são valores médios de ensaios. 

A Biolã se reserva o direito de a qualquer momento e sem aviso prévio modi�car a especi�cação de seus produtos.

Torres e Vasos de Processo
Aquecedores
Secadores
Tanques de Armazenagem
Fornos e Estufas
Dutos de Ar Condicionado
Caixas Acústicas
Paredes divisórias 
Dry Wall
Coberturas e forros

 



Produto:  Painel de Lã de Rocha Mineral Biolã
Código Produto/Revisão: PRPE-200 (Rev. 01)
Início da Vigência: 25/10/2016

Descrição do Produto: O painel de lã de rocha 
mineral é um produto isolante formado por 
tramas de fibras minerais flexíveis, aglomeradas 
com resinas industriais, rígido, com ou sem 
revestimentos. 

Aplicações: É de fácil instalação e podem ser 
cortados com uma lâmina para se adequarem a 
qualquer superfície, plana ou irregular, podendo 
ser fixados através de adesivos, grampos, 
pinos etc. Com sua versatilidade o painel de lã 
de rocha mineral pode ser instalado com a 
finalidade de isolação térmica e/ou absorção 
acústica bem como na proteção contra fogo, em 
uma grande gama de equipamentos industriais 
e na construção civil:

Embalagem: Saco plástico.

Identificação: Rótulo contendo nome do produto, 
dimensão, densidade, quantidade, n.º do lote 
e data de fabricação.

Armazenagem: Manter em local coberto, arejado 
e protegido de umidade.

Prazo de Estocagem: Indeterminado 
(armazenado em condições adequadas).

FOLHA DE DADOS TÉCNICOS

Térmica: baixa condutividade térmica (conforme gráfico);
Resiliência: recuperam a forma inicial após aplicação de 
uma força mecânica;
Química: não danificam as superfícies com as quais 
estão em contato;
Acústica: absorvem ruídos e atenuam a transmissão de som;
Saúde: material não classificável como cancerígeno;
Resistência à água: repelência à água devido aditivos 
adicionados no produto;
Comportamento ao Fogo: classificado como incombustível. 

Propriedades

Temperatura Máxima de Uso (*) 750ºC
Comprimento 1200 mm
Largura 600 mm
Espessura 25, 40, 50, 63, 75 e 100 mm
Densidade Nominal 200 Kg/m³

³

Normas: 
ABNT – NBR 11364
ASTM C-612
ISO 1182
N – 1618 - Petrobras

Nota: (*) Para melhor desempenho do seu isolamento, 

consulte o Departamento Técnico/Vendas. Dimensões 

especiais sob consulta.

Condutividade Térmica (ASTM C 177):

Nota: A temperatura máxima de uso é um valor de referência obtido por meio do ensaio de variação linear dimensional 

(ASTM C-356). Que depende das condições físicas, químicas e térmicas de aplicação deste produto, portanto não deve 

ser utilizada como especi�cação. Os valores apresentados na presente �cha técnica são valores médios de ensaios. 

A Biolã se reserva o direito de a qualquer momento e sem aviso prévio modi�car a especi�cação de seus produtos.

Torres e Vasos de Processo
Aquecedores
Secadores
Tanques de Armazenagem
Fornos e Estufas
Dutos de Ar Condicionado
Caixas Acústicas
Paredes divisórias 
Dry Wall
Coberturas e forros



TUBOS, FLOCOS E MANTA RESINADA



Produto: Flocos de Lã de Rocha Mineral Biolã sem Resina 
Código Produto/Revisão: GRFRN
Início da Vigência: 25/10/2016

Descrição do Produto: Os flocos de lã de rocha 
mineral são um produto isolante formado por 
flocos amorfos de fibras minerais flexíveis, isentos 
de resinas e materiais orgânicos.

Aplicações: Por serem amorfos, os flocos 
podem ser aplicados em cavidades, com maior ou 
menor grau de compactação. A densidade final 
poderá ser obtida através de um cálculo de volume 
a ser preenchido e da quantidade do produto a ser 
utilizada. O resultado térmico será análogo aos 
painéis com iguais densidades. 

FOLHA DE DADOS TÉCNICOS

Normas: 

ABNT – NBR 11626
ASTM C 764
ISO 1182

Nota: A temperatura máxima de uso é um valor de referência obtido por meio do ensaio de variação linear dimensional 

(ASTM C-356). Que depende das condições físicas, químicas e térmicas de aplicação deste produto, portanto não deve 

ser utilizada como especi�cação. Os valores apresentados na presente �cha técnica são valores médios de ensaios. 

A Biolã se reserva o direito de a qualquer momento e sem aviso prévio modi�car a especi�cação de seus produtos.

Embalagem: Saco plástico.

Identificação: Rótulo contendo nome do 
produto, dimensão, densidade, quantidade, 
n.º do lote e data de fabricação.

Armazenagem: Manter em local coberto, 
arejado e protegido de umidade.

Prazo de Estocagem: Indeterminado 
(armazenado em condições adequadas).

Comportamento ao Fogo: classificado como incombustível.  
 
Temperatura Máxima de Uso 750ºC 
Densidade Nominal  Aprox. 64 Kg/m³ 

 

Produtos especiais sob consulta. Pode ser fornecido no formato de mantas e rolos, o que pode facilitar a aplicação 

em situações especí�cas.

Térmica: baixa condutividade térmica;
Resiliência: recuperam a forma inicial após aplicação de uma força mecânica;
Química: não danificam as superfícies com as quais estão em contato;
Acústica: absorvem ruídos e atenuam a transmissão de som;
Saúde: material não classificável como cancerígeno;
Resistência à água: repelência à água devido aditivos adicionados no produto;
Comportamento ao Fogo: classificado como incombustível. 

Propriedades



Produto:  Manta Mineral Resinada Biolã
Código Produto/Revisão: GRMRN
Início da Vigência: 25/10/2016

Descrição do Produto: Lã de rocha mineral com 
resina não curada, envolvida com filme de polietileno 
evitando aderência, facilitando o seu manuseio 
durante a aplicação.

Aplicações: Indicada para conformação de miolos 
de silenciosos automotivos (escapamentos), assim 
podem ser moldadas em peças de qualquer formato. 

FOLHA DE DADOS TÉCNICOS

Nota: A temperatura máxima de uso é um valor de referência obtido por meio do ensaio de variação linear dimensional 

(ASTM C-356). Que depende das condições físicas, químicas e térmicas de aplicação deste produto, portanto não deve 

ser utilizada como especi�cação. Os valores apresentados na presente �cha técnica são valores médios de ensaios. 

A Biolã se reserva o direito de a qualquer momento e sem aviso prévio modi�car a especi�cação de seus produtos.

Embalagem: Saco plástico.

Identificação: Rótulo contendo nome do 
produto, dimensão, densidade, quantidade, 
n.º do lote e data de fabricação.

Armazenagem: Manter em local coberto, 
arejado e protegido de umidade.

Prazo de Estocagem: Indeterminado 
(armazenado em condições adequadas).

Comportamento ao Fogo: classificado como incombustível. 
 
Produtos Especiais (sob consulta): Dimensional, gramaturas e teores de resinas. 

Térmica: baixa condutividade térmica;
Resiliência: recuperam a forma inicial após aplicação de uma força mecânica;
Química: não danificam as superfícies com as quais estão em contato;
Acústica: absorvem ruídos e atenuam a transmissão de som;
Saúde: material não classificável como cancerígeno;
Resistência à água: repelência à água devido aditivos adicionados no produto;
Comportamento ao Fogo: classificado como incombustível. 

Propriedades



Produto: Manta Mineral Biolã Moída 
Código Produto/Revisão: GMM (Rev. 00)
Início da Vigência: 28/11/2016

Descrição do Produto: A manta moída é um produto 
isolante formado por tramas de fibras minerais 
flexíveis, aglomeradas com resinas industriais.

Aplicações: A manta moída pode ser aplicada em 
cavidades, com maior ou menor grau de compactação. 
A densidade final poderá ser obtida através de um 
cálculo de volume a ser preenchido e da quantidade 
do produto a ser utilizda. 

FOLHA DE DADOS TÉCNICOS

Térmica: baixa condutividade térmica;
Resiliência: recuperam a forma inicial após aplicação de uma força mecânica;
Química: não danificam as superfícies com as quais estão em contato;
Acústica: absorvem ruídos e atenuam a transmissão de som;
Saúde: material não classificável como cancerígeno;
Resistência à água: repelência à água devido aditivos adicionados no produto;
Comportamento ao Fogo: classificado como incombustível. 

Propriedades

Nota: A temperatura máxima de uso é um valor de referência obtido por meio do ensaio de variação linear dimensional 

(ASTM C-356). Que depende das condições físicas, químicas e térmicas de aplicação deste produto, portanto não deve 

ser utilizada como especi�cação. Os valores apresentados na presente �cha técnica são valores médios de ensaios. 

A Biolã se reserva o direito de a qualquer momento e sem aviso prévio modi�car a especi�cação de seus produtos.

Embalagem: Saco plástico.

Identificação: Rótulo contendo nome do 
produto, dimensão, densidade, quantidade, 
n.º do lote e data de fabricação.

Armazenagem: Manter em local coberto, 
arejado e protegido de umidade.

Prazo de Estocagem: Indeterminado 
(armazenado em condições adequadas).

 
Temperatura Máxima de Uso 750ºC 

 
 
 
Nota: Produtos especiais sob consulta. Pode ser fornecido no formato de mantas e rolos, o que pode 
facilitar a aplicação em situações específicas. 
 



Produto: Tubos de Lã de Rocha Mineral Biolã
Código Produto/Revisão: TUBS (Rev. 03)
Início da Vigência: 25/10/2016

Descrição do Produto: O tubo de lã de rocha mineral
é um produto formado por tramas de fibras 
minerais longas e flexíveis, aglomeradas com resinas 
industriais, conformado em formato cilíndrico bipartido 
com ou sem revestimento. 
 
Aplicações: Com seu excelente desempenho térmico 
e resistência mecânica, o tubo de lã de rocha mineral 
é indicado para isolação de tubulações, conexões, 
flanges e curvas de diâmetros entre ½” e 16” para baixas,
médias e altas temperaturas. O tubo de lã de rocha 
mineral pode ser instalado com facilidade por ser 
pré-moldado e bipartido o que gera uma economia de 
mão de obra na aplicação e espessura constante ao 
longo de toda a área isolada. Pode ser aplicado em:

Embalagem: Saco plástico.

Identificação: Rótulo contendo nome do produto, 
dimensão, densidade, quantidade, n.º do lote 
e data de fabricação.

Armazenagem: Manter em local coberto, arejado 
e protegido de umidade.

Prazo de Estocagem: Indeterminado 
(armazenado em condições adequadas).

FOLHA DE DADOS TÉCNICOS

Térmica: baixa condutividade térmica (conforme gráfico);
Resiliência: recuperam a forma inicial após aplicação de 
uma força mecânica;
Química: não danificam as superfícies com as quais 
estão em contato;
Acústica: absorvem ruídos e atenuam a transmissão de som;
Saúde: material não classificável como cancerígeno;
Resistência à água: repelência à água devido aditivos 
adicionados no produto;
Comportamento ao Fogo: classificado como incombustível. 

Propriedades

Temperatura Máxima de Uso 750ºC
Comprimento 1000 e 1200 mm
Diâmetro Bipartido ½” à 16”
Espessura 25, 40, 50, 63, 75 e 100 mm
Densidade Nominal 120-165 Kg/m³

³

Normas: 
ABNT – NBR 11363
ASTM C-547
ISO 1182
N – 1618 - Petrobras

Nota: (*) Para melhor desempenho do seu isolamento, 

consulte o Departamento Técnico/Vendas. Dimensões 

especiais sob consulta.

Condutividade Térmica (ASTM C 177):

Nota: A temperatura máxima de uso é um valor de referência obtido por meio do ensaio de variação linear dimensional 

(ASTM C-356). Que depende das condições físicas, químicas e térmicas de aplicação deste produto, portanto não deve 

ser utilizada como especi�cação. Os valores apresentados na presente �cha técnica são valores médios de ensaios. 

A Biolã se reserva o direito de a qualquer momento e sem aviso prévio modi�car a especi�cação de seus produtos.

Indústrias
Tubulações em geral
Sistemas de ar-condicionado
Construção civil
Naval
Termoelétricas
Usinas sucroalcooleiras
Usinas de biodiesel



ESPESSURAS RECOMENDADAS (mm) 
Diâmetro da 
tubulação Temperatura de Operação (ºC) 

Nominal Área 
Externa do 
Tubo (mm) 

0 100 200 300 400 500 600 
(pol) 
1/2 21,3 40 25 40 50 63 75 100 
3/4 26,7 40 25 40 50 63 75 100 
1 33,4 40 25 40 63 75 75 100 

1 1/4 42,2 40 25 50 63 100 75 100 
1 1/2 48,3 40 40 63 75 100 100 150 

2 60,3 50 40 63 75 100 100 150 
2 1/2 73 50 40 63 75 100 100 150 

3 88,9 50 40 75 100 100 100 150 
3 1/2 101,6 50 40 75 100 125 125 150 

4 114,3 50 40 75 100 125 125 150 
4 1/2 127 50 50 75 100 125 125 150 

5 141,3 63 50 75 100 125 125 150 
6 168,3 63 50 75 100 150 150 150 
8 219,1 63 50 75 100 150 150 150 
10 273 63 50 75 100 150 150 150 
12 323,8 63 50 75 100 150 150 150 
14 356 75 50 75 100 150 150 150 
16 406 75 50 75 100 150 150 150 



AGRADECEMOS O INTERESSE!
Para mais informações, acesse nosso site:

www.biola.com.br


