
Date tehnice

Material

Material polietilenă elastică, flexibilă

Caracteristică Reglementare Valoare

Culoare transparent

Lungime / Lățime nivel de instalare 260 mm / 130 mm

Lungime / Lățime totală 320 mm / 190 mm

Adâncime 55 mm

Diametru cablu până la 20 mm

sd-valoare DIN EN 1931 > 10 m

Clasă reacție la foc DIN EN 13501-1 E

Rezistență la temperatură permanent -10 ° C până la +80 ° C

Depozitare loc uscat și răcoros

Aplicare

Accesoriul de etanșare la aer INSTAABOX este destinat utilizării în golurile de serviciu din pereți. Realizează îmbinări etanșe la aer pe membrane și pe
toate tipurile de folii barieră de vapori de interior, de ex. INTELLO PLUS, DB+ sau pe panouri pe bază de lemn, precum OSB.

Etanșeitatea la aer este menținută atunci când se utilizează INSTAABOX. Acesta poate fi utilizat atât pe pereții interiori, cât și pe cei exteriori.

Forme de livrare

Art.Nr. GTIN Lungime Lăţime Conţinut Greutate

1AR02160 4026639221605 320 mm 190 mm 10 Bucati 0,26 kg

Avantaje

Pentru cabluri și țevi cu diametrul de până la 20 mm

Oferă spațiu pentru până la trei prize

Foarte versatil: Pur și simplu tăiați și lipiți

Construcție în conformitate cu standardele: pentru îmbinări etanșe conform DIN 4108-7, SIA 180 și RT 2012 

Valori excelente obținute în cadrul testelor cu privire la substanțele periculoase, produs testat conform ISO 16000

Substraturi

INSTAABOX poate fi utilizat pe toate suporturile etanșe standard.

Condiții generale

Îmbinările nu trebuie supuse deformațiilor de întindere. Atunci când folia barieră de vapori este sigilată, greutatea materialului de izolație trebuie
suportat de șipca din lemn. Asigurați îmbinările cu șipci suplimentare dacă este necesar.

Apăsați ferm pentru a lipi banda adezivă. Asigurați-vă că exercitați o presiune suficientă. Etanșările la aer pot fi realizate doar pe foliile barieră de
vapori care au fost montate fără cute sau îndoituri.

Aerisiți continuu pentru a preveni acumularea de umezeală excesivă. Dacă este necesar folosiți un uscător pentru construcții.

  

INSTAABOX Accesoriu pentru etanșare

Informațiile furnizate aici se bazează pe experiența practică și stadiul actual al cunoștințelor. Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări modelelor recomandate și procesarea sau pentru a efectua
modificări datorită dezvoltărilor tehnice și îmbunătățirilor asociate calității produselor noastre. Ne-ar face plăcere să vă informăm despre starea actuală a cunoștințelor tehnice în momentul instalării. 

Informații suplimentare despre aplicare și

detaliile de construcție pot fi găsite în

documentația de planificare pro clima.

Pentru întrebări vă rugăm să sunați la linia

de asistență tehnică pro clima la +49 (0)

6202 278245. 

 MOLL

bauökologische Produkte GmbH

Rheintalstraße 35 - 43

D-68723 Schwetzingen

Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0

eMail: info@proclima.de 
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