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O que é Lã de 

A lã de rocha é um isolante acústico ou térmico extraído a partir das rochas 
basálticas especiais e de outros minerais. Por ter alto poder de isolamento a lã 
de rocha é um produto incombustível, inócuo e perene, que pode ser utiliza-
da na construção civil, industrial, setor automotivo, entre outros. Entre as suas 
principais características estão: Segurança, proteção pessoal, absorção e custo 
benefício favorável. Já em suas propriedades podemos destacar: Facilidade no 
manuseio, resiliência, resistência às vibrações, imputrescíveis e quimicamente 
neutros.

rOcha?
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Os materiais em fibras minerais de lã de rocha são muito utilizados em setores 
industriais como refinarias, petroquímicas, indústria cerâmica e até na geração 
de energia elétrica, nos quais os produtos Biolã são aplicados em isolamento 
térmico de caldeiras, por exemplo. Além da indústria pesada, a lã de rocha tam-
bém é utilizada na Construção Civil, como isolante acústico em cinemas, casas 
de show e teatros. 

LOcais de apLicaçãO de Lã de rOcha
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Os produtos Biolã podem ser aplicados em refinarias e petroquímicas como 
revestimento de reatores de reforma e pirólise, como vedação de tubos e jun-
tas de expansão e como revestimento de aquecedores para óleo cru.

refinarias e petrOquímicas
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Na geração de energia elétrica, os produtos Biolã são utilizados para isolamen-
to térmico de caldeiras, revestimento de portas de caldeiras, carenagens reuti-
lizáveis de turbinas, cobertura de vedações de juntas de
expansão de tubos e para o isolamento térmico de tubulações e dutos em alta 
temperatura e turbinas.

geraçãO de energiaenergia
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A indústria cerâmica também utiliza produtos Biolã. A marca pode ser encon-
trada em vedações e isolamento de carros, de estufas e em fornos de calci-
nação de processo contínuo e por bateladas.

indústria cerâmicacerâmica
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No setor da construção civil, a Biolã produz e comercializa fibras de lã de rocha 
de alta qualidade para isolamento acústico e térmico.

cOnstruçãO civiLciviL
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quer cOnhecer meLhOr Os prOdutOs em 
Lã de rOcha da BiOLã?

acesse nOssO site
cLique aqui
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departamento de vendas
telefone: +55 (11) 4634-6611
e-mail: ibarvendas@ibar.com.br

assistência técnica
telefone: +55 (11) 4634-6635
e-mail: engenharia@ibar.com.br

aplicação
telefone: +55 (11) 4634-6616
e-mail: ibarservice@ibar.com.br

projetos
telefone: +55 (11) 4634-6600 – r.: 6232 / 6233
e-mail: ibarprojetos@ibar.com.br

departamento financeiro
telefone: +55 (11) 4634-6637 / 6638
e-mail: ibarfinanceiro@ibar.com.br

departamento de compras
telefone: +55 (11) 4634.6646
e-mail: ibarcompras@ibar.com.br
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