
Date tehnice

Material

Material Elastomer termoplastic (TPE)

Caracteristică Reglementare Valoare

Culoare albastru

Diametrul exterior al țevii 25 mm

Diametrul interior al țevii 19,5 mm

Temperatură de aplicare > -10 °C

Rezistență la temperatură permanent -50 °C la +90 °C

Depozitare loc uscat și răcoros

Aplicare

Pentru o etanșare la aer rapidă și durabilă a cablurilor din conducte/țevi. Se pot utiliza garniturile adezive (de ex. ROFLEX 20 sau ROFLEX 20 multi)
pentru etanșarea conductelor care străpung folia barieră de vapori sau membranele de etanșare la aer.

Avantaje

Asigură sigilarea cablurilor din conducte

Ușor de utilizat: se performează ușor cu un vârf de cui pentru introducerea cablurilor

Introducere simplă: membrana de protecție creează o etanșare sigură de jur împrejurul cablurilor

Este potrivit pentru mai multe cabluri

Poate fi scos cu ușurință dacă se instalează un cablu nou

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

  

STOPPA 25 Dop de etanșare a conductelor cu uz interior și exterior

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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