
RundschnurRundschnur
Itin elastingas, uždarų ląstelių, poliuretano putų užpildas

SkersmuoSkersmuo LikutisLikutis
Kiekis ant paletės 9000 5400 2250 1350 900 720 960

PakuotėPakuotė 1500 m1500 m 600 m600 m 250 m250 m 150 m150 m 100 m100 m 80 m80 m 120 m120 m

Pakuotės rūšis Dėžė Dėžė Dėžė Dėžė Dėžė Dėžė Dėžė

Pakuotės kodas 01 01 01 01 01 01 01

Artikelio Nr.Artikelio Nr.

ø 6 mm 4260 ◼

ø 10 mm 4261 ◼

ø 15 mm 4262 ◼

ø 20 mm 4263 ◼

ø 25 mm 4264 ◼

ø 30 mm 4265 ◼

ø 40 mm 4266 ◼

IšeigaIšeiga Pagal poreikį

Panaudojimo sritysPanaudojimo sritys Siūlių užpildymui pagal atitinkamus matmenis (pagal DIN 18540)■

SavybėsSavybės Poliuretano putų užpildas■
Stabilių matmenų■
Nesuyrantis■

Produkto duomenysProdukto duomenys

Pateiktos vertės – tai produktui būdingos savybės, tačiau jos nėra laikomos būtina produkto specifikacija.

Suspaudimo kietumas
pagal DIN 53571

Apie 85 kpa

Pailgėjimas traukiant
pagal DIN 53571

Apie 170 %

Darbo temperatūros
diapazonas

Apie –40/+70 °C

Vandens absorbcija < 1 %

Tūrinis tankis Apie 30 kg/m³

Galimi sistemosGalimi sistemos
produktaiproduktai

MultiSil MultiSil (7380)(7380)

MultiSil NUW MultiSil NUW (7525)(7525)

Techninis aprašymasTechninis aprašymas
Produkto numeris 4260
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MS 150 MS 150 (7505)(7505)

PU AW PU AW (7630)(7630)

Verguss PUR 2K Verguss PUR 2K (7550)(7550)

Verguss AW 2K Verguss AW 2K (7641)(7641)

Pasiruošimas darbuiPasiruošimas darbui Reikalavimai pagrinduiReikalavimai pagrindui
Siūlių kraštai turi būti tvirti, sausi, švarūs ir neriebaluoti, metalas - nušveistas

■

ParuošimasParuošimas
Langų gamybos srityje laikytis DIN 18545 reikalavimų

■

ApdirbimasApdirbimas

Įspauskite medžiagą į ertmę (siūlę ar įtrūkimą)

Apdirbimo sąlygosApdirbimo sąlygos
Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: min. +5 °C iki maks. +35 °C

■

Apdirbimo nurodymaiApdirbimo nurodymai Venkite aštrių įrankių, kad nepažeistumėte produkto paviršiaus
Norint užtikrinti tvirtą sandarinimą, reikia, kad šniūro skerspjūvis būtų apie 20% didesnis
nei siūlės plotis.

NurodymaiNurodymai Reikia atsižvelgti į galiojančius įstatymus ir teisinius reikalavimus.
Jei darbai atliekami ne pagal naujausius techninius nurodymus, būtina tai suderinti su
atsakingu darbuotoju.
Atliekant darbus būtina laikytis naujausių reglamentų ir bandymų sertifikatų nurodymų.

Darbo įrankiai/ valymasDarbo įrankiai/ valymas
Remmers įrankiaiRemmers įrankiai
Dichtstoffpistole Dichtstoffpistole (4701)(4701)

Dichtstoffpistole Dichtstoffpistole (4706)(4706)

Druckluft-Dichtstoffpistole Druckluft-Dichtstoffpistole (4707)(4707)

Sandėliavimas/Sandėliavimas/
galiojimasgaliojimas

Neribotas

Atkreipiame dėmesį, kad pateikti duomenys yra
orientacinio pobūdžio, jie nustatyti priemones
taikant praktiškai ir jas išbandant laboratorijoje,
todėl duomenys yra teisiškai neįpareigojantys.

Pateikti duomenys tėra bendro pobūdžio informacija
apie mūsų gaminius bei jų pritaikymą ir apdirbimą.
Taip pat informuojame,

kad dėl didelės darbo sąlygų, naudojamų medžiagų
ir statybviečių įvairovės paprasčiausiai neįmanoma
įvertinti kiekvieno atvejo atskirai. Todėl iškilus bet
kokiems klausimams rekomenduojame arba patiems
atlikti bandymus, arba pasikonsultuoti su mumis.
Jeigu nėra aiškaus raštiško mūsų patvirtinimo, kad
gaminiai ar jų savybės tinka sutartyje numatytam
specifiniam panaudojimo būdui, tuomet bet kokia
konsultacija techninio panaudojimo klausimais ir bet
kokia suteikta informacija,

net jeigu tokia informacija suteikta remiantis
turimomis žiniomis, išlieka teisiškai neįpareigojanti.
Visais kitais atvejais galioja mūsų bendrosios
pardavimo ir tiekimo sąlygos.

Pasirodžius naujajam šių techninių duomenų
leidiniui, jis pakeičia iki tol galiojusį techninių
duomenų leidinį.

Techninis aprašymasTechninis aprašymas
Produkto numeris 4260
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