
ÜmarpaelÜmarpael
Äärmiselt elastsed, suletud pooridega PE-vahtmaterjalist ribad

LäbimõõtLäbimõõt SaadavusSaadavus
Tarnitatavad
pakendid 9000 5400 2250 1350 900 720 960

Pakendi kaalPakendi kaal 1500 m1500 m 600 m600 m 250 m250 m 150 m150 m 100 m100 m 80 m80 m 120 m120 m

Pakendi tüüp kartong kartong kartong kartong kartong kartong kartong

Pakendi kood 01 01 01 01 01 01 01

Artikli numberArtikli number

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 ◼

KuluKulu Vastavalt vajadusele

KasutusalaKasutusala Vuukide taganttäitmine sise- ja välitingimustes■
Paisuvatele vuukidele standardi DIN 18540 kohaselt■

OmadusedOmadused ekstrudeeritud tagant täitmise materjal polüetüleenist (PE)■
suletud pooridega standardi DIN 18540 kohaselt■
hea taluvus■
vetthülgav■
vananemiskindel■
tavalise süttivusega (tuleklass B2)■

Toote andmedToote andmed Kompressioonitugevus 
DIN 53571 järgi

u 85 kpa

Katkevenivus 
DIN 53571 järgi

u 170%

Temperatuurivahemik u –40/+70 °C

Veeimavus < 1%

Algtihedus u 30 kg/m³

Tehniline infolehtTehniline infoleht
Artikli number 4260
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Nimetatud väärtused kujutavad endast tüüpilisi toote omadusi ja neid ei käsitleta kui kohustuslikke toote
spetsifikatsioone.

VõimalikudVõimalikud
süsteemitootedsüsteemitooted

MultiSil MultiSil (7380)(7380)

MultiSil NUW MultiSil NUW (7525)(7525)

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)

Töö ettevalmistamineTöö ettevalmistamine Nõuded aluspinnaleNõuded aluspinnale
Vuugiservad peavad olema kandvad, kuivad, puhtad ja rasvavabad, metallid peavad olema
puhtad ja katmata

■

TöötlemineTöötlemine

Suruda materjal sobiva tööriistaga vuugi õõnsusesse.

Juhised töötlemiseksJuhised töötlemiseks
Materjali, keskkonna ja aluspinna temperatuur: min +5 °C kuni max +35 °C

■

TöötlemisjuhisedTöötlemisjuhised Vältida teravaid esemeid, et mitte vigastada suletud pinda.
Kindlaks asendiks ja vuugi sügavuse piiramiseks peab läbimõõt olema umbes 20% suurem
kui vuugi laius.

JuhisedJuhised Tuleb arvestada aktuaalseid reeglistikke ja seadusega kehtestatud nõudeid.
Kõrvalekalded kehtivatest eeskirjadest tuleb kokku leppida.
Projekteerimisel ja teostamisel järgige oleasolevaid kaitsetunnistusi.

Ladustamine/säilivusaegLadustamine/säilivusaeg Piiramatu

Juhime tähelepanu sellele, et eespool ära toodud
andmed/ praktikapõhised või laboriandmed on välja
selgitatud orienteeruvad väärtused ja seega
põhmõtteliselt mitte siduvad.

Seega kujutavad need andmed endast üksnes üldisi
juhiseid ja kirjeldavad meie tooteid, samuti annavad
infot kasutamise ja pinnalekandmise kohta.
Seejuures tuleb arvestada sellega, et

erisuste, samuti vastavate töötingimuste, kasutatud
materjalide ja ehitusobjektide paljususe tõttu ei saa
käsitleda igat üksikjuhtu. Seepärast soovitame
kahtluse korral teha materjaliga proovikatmine või
pöörduda meie poole.

Kui meie kui tootja ei ole selgesõnaliselt kirjalikult
kinnitanud toote omadusi vastavaks lepinguliseks
kasutusotstarbeks, siis ei ole

rakendustehnilise nõustamine või juhendamine, ka
kui see toimub parema teadmise jägi, mitte mitte
mingil juhul siduv. Muus osas kehtivad meie üldised
müügi- ja tarnetingimused.

Uue tehnilise infolehe väljaandmisel asendab
tehnilise infolehe uus versioon senise infolehe.

Tehniline infolehtTehniline infoleht
Artikli number 4260

 

ÜmarpaelÜmarpael
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http://qr.remmers.com/p/7380
http://qr.remmers.com/p/7525
http://qr.remmers.com/p/7505
http://qr.remmers.com/p/7630
http://qr.remmers.com/p/7550
http://qr.remmers.com/p/7641

	Ümarpael
	Kulu
	Kasutusala
	Omadused
	Toote andmed
	Võimalikud süsteemitooted
	Töö ettevalmistamine
	Nõuded aluspinnale

	Töötlemine
	Juhised töötlemiseks

	Töötlemisjuhised
	Juhised
	Ladustamine/säilivusaeg


