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KATALÓG
TESNENÍ
Ostatné výrobky

GUMA, PVC, TPE

Katalóg tesnení
Ostatné výrobky
ROHOŽE Z MÄKČENÉHO PVC
POPIS VÝROBKU:
Možnosť použitia týchto výrobkov je pomerne široký ako v interiéri tak v experiéri. Napr. ako
rohože do spŕch, rohože na očistenie obuvi vo vstupných priestoroch budov a pod. Ich variabilita sa
zvyšuje možnosťou ich rôznej farebnej kombinácie a veľkosti. Odporúčané teplotné rozmedzie pre ich
použitie je od -15 °C do +70 °C. Vyrábajú sa ručným spájaním profilov z mäkčeného PVC. Váha 1 m2 je
približne 6,3 kg. Pri objednávkach prosíme dodržať nasledujúci vzor:
Objednávame u Vás:
Rohož z mäkčeného PVC L x L1, farby v počte … ks
Ukážka profilu - jednotlivá lišta
detail

MIKROPORÉZNE DOSKY - TLMIACE
Ich fyzikálno-mechanické vlastnosti ich predučujú pre vzájomné oddelenie dynamicky
namáhaných častí konštrukcií, na zníženie vibrácií a hluku.V súčasnosti sa vyrábajú v hrúbkach 20
a 45 mm (tolerancia 20 +/- 3 mm, 45 +/- 4 mm) a veľkosti 500 x 700 mm. Vyrábajú sa z drte
mikroporéznych profilov o veľkosti zrna 2 - 8 mm spojených polyuretánom na báze polybutadienu.
Stálosť materiálu je garantovaná v rozmedzí od - 40 °C do + 80 °C. Váha 20 mm dosky je cca 6,5 kg a 45
mm je cca 10,5 kg.
Objednávacie čísla: 36000 - Hrúbka 45 mm
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Katalóg tesnení
Ostatné výrobky
Expandované EPDM dosky
POPIS VÝROBKU:
Ich fyzikálno-mechanické vlastnosti ich predučujú pre výrobu konštrukčných prvkov k
vymedzovaniu vôle, pre výrobu mäkkých tesnení, k dotestovaniu prírub, ako tlmič vibrácií a hluku v
strojárenstve a vzduchotechnike. V súčasnosti sa vyrábajú v hrúbkach, ktoré sú uvedené v cenníku o
veľkosti 1000 x 2000 mm.Vyrábajú sa z ľahčenej gumy na báze EPDM, tvrdosti okolo 25 °ShA . Teplotné
určenie prostredia je od - 30 °C do + 80 °C. Bližšie informácie nájdete v technicko-preberacích
podmienkach. V súčasnosti dodávame nasledujúce štandardné typy:
Číslo výrobku
36502
36503
36504
36505
36506
36508
36510
36512
36513
36515
36520
36530
36540
36550

Hrúbka dosky v mm
2
3
4
5
6
8
10
12
13
15
20
30
40
50

OSTATNÝ OBCHODNÝ TOVAR
- silikónové tesnenia
- tesniace dosky
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