Platintojas Lietuvoje : Primostar UAB

Gamintojas : WFP GmbH (Vokietija )

“WFP Injection Hose ECO”

Prekės numeris. W050150

Įpurškimo žarna statybinėms jungtims betone

Produkto aprašymas:
PVC žarna su kūginėmis mikroangomis. Dėl žarnos angų pozicijos, į žarną negali patekti cemento pasta. Išorinis
skersmuo yra 11 mm, o vidinis – 6 mm. Angos yra apie 4 mm ilgio ir išdėstytos 13 mm atstumu ant žarnos pagal
laikrodžio rodyklę.

Taikymo sritis:
„WFP Injection Hose ECO“ naudojama vandeniui nepralaidžioms arba jėga pritaikomoms betono jungtims. Galima
injekuoti poliuretano dervomis, epoksidinėmis dervomis ir geliais.

Savybės:
- Dėl lygaus įpurškimo žarnos paviršiaus, ji nelimpa prie betono
- Nedidelis tūrio padidėjimas dėl hidratacijos šilumos
- Visiškai įrėminta su angomis
- Cemento pastos skverbtis negalima
- Mažas angų atidarymo slėgis
- Tvirtas dizainas
- Didelis skerspjūvis
- Lengva naudoti
- Bandymo sertifikatas
- Pagaminta Vokietijoje

Specifikacija:
Medžiaga:
Matmenys:
Angų ilgis:
Angos:
Maks. žarnos ilgis:
Svoris:
Spalva:

PVC guma
∅ viduje 6 mm
∅ išorėje 11 mm
4 mm
pagal laikrodžio rodyklę aplink žarną
10 m
120 g/m
raudona
galimos kitos spalvos pagal
pareikalavimą

Pristatymo forma:
50 m ritiniai
2500 m ant vieno padėklo

Sandėliavimas
60 mėnesių vėsioje ir sausoje aplinkoje, gaminius laikant originalioje pakuotėje
Primostar UAB
Paneriu g. 14, 01312 Vilnius

t: 60203018
e: primostar@primostar.lt

www.primostar.eu/lt

Naudojimo instrukcija
Paviršiaus paruošimas
Jungtis turi būti švari ir be dulkių. Pašalinkite visas birias medžiagas.

Medžiaga
Pirmiausia į „WFP Injection Hose ECO“ reikia įsukti užrakto jungtį arba uždėti ventiliacijos žarną gale, naudojant žarnos
jungtį. Nupjaukite įpurškimo žarną iki reikiamo ilgio. Šiame iškirptame gale taip pat reikalinga užrakto jungtis arba
ventiliacijos žarna. Ši surenkama įpurškimo žarna turi būti dedama į jungties vidurį. Pritvirtinkite vielos tinklelį ant
įpurškimo žarnos su smūginiais kaiščiais. Pritvirtinkite užrakto jungtį prie vidinio klojinio. Maksimalus
rekomenduojamas įpurškimo žarnos ilgis yra 10 cm. Kitą žarną galima sumontuoti su 10 cm persidengimu.

Rekomenduojami įrankiai
Teptukas, gręžimo mašina, grąžtas, smūginiai kaiščiai, plaktukas, peilis, pirštinės.
Įpurškimo žarnos priedai: užrakto jungtis, ventiliacijos žarna, žarnos jungtis. (Priedai – pagal poreikį)

Pastaba
Informacija atitinka dabartinę produkto vystymo būklę. Pretenzijos dėl išsamumo nėra. Mes neprisiimame
atsakomybės už profesionalų ir todėl sėkmingą produktų perdirbimą. Mes suteikiame garantiją tik produktų kokybei,
bet ne jų perdirbimui. Vartotojas prisiima atsakomybę dėl mūsų produktų tinkamumo pagal paskirtį įvertinimo.
Rekomenduojama atlikti preliminarius bandymus.
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