
IH-Set 30IH-Set 30
Hoogwaardig injectieslangsysteem voor het realiseren van
waterdichte stortnaden en aansluitvoegen.

LeverbaarLeverbaar
Aantal per pallet 1080

VPEVPE 3 x 3 x 10 m10 m

Verpakkingstype set

Verpakkingscode 01

art.nr.art.nr.

6874 ◼
De set bevat:
3 x 10 meter injectieslang
180 klemmen met gat
6 x bekistingsnippel (3 x rood, 3 x wit) inclusief kegelkopnippel (M8)
6 x injectie- en ontluchtingseinden
6 x afsluitdoppen
6 x conus-afsluitschroef incl. kegelkopnippel(M6)

VerbruikVerbruik Zie technisch merkblad van de toe te passen injectieharsen.

ToepassingToepassing Drukwaterdichte afdichting van aansluitvoegen in betonbouw met algemeen bouwrapport
(AbP) in relatie met IR PUR 2K 150

■

Extra afdichting aan voegbanden of kimplaten■

EigenschappenEigenschappen Enkelwandige, geperforeerde injectieslang op PVC-basis (3 x 10 m)■

CertificatenCertificaten Allgemeines bauaufsichtliches PrüfzeugnisAllgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis

MogelijkeMogelijke
systeemproductensysteemproducten

IR PUR 2K 150 IR PUR 2K 150 (6871)(6871)

WerkvoorbereidingWerkvoorbereiding Ondergrond vereistenOndergrond vereisten
Technisch merkblad van het toe te passen injectiemateriaal in acht nemen.

■

Technisch merkbladTechnisch merkblad
Artikelnummer 6874
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http://qr.remmers.com/p/6871


ApplicatieApplicatie Maximale druklengte 10 lm.
De op maat gemaakte injectieslang moet overlappend met een afstand van 5 cm parallel
aan elkaar worden aangebracht.
De injectie-eindstukken moeten tenminste 10 cm uit het beton laten steken en met rode
en witte nippel gemarkeerd worden.
Zie de bijgevoegde montagehandleiding voor meer informatie.

Gereedschap / reinigingGereedschap / reiniging Slagboormachine, nagelpistool

Uitgebreide informatie hierover vindt u in ons gereedschapsprogramma.

Opslag / houdbaarheidOpslag / houdbaarheid Droog opgeslagen, onbeperkt.

Bovenstaande gegevens zijn aan de
hand van de nieuwste ontwikkelingen
en verwerkingstechnieken
samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking
buiten onze invloed liggen, kunnen aan
dit technisch merkblad geen rechten
worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene
verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet
meer, vraag dan een nieuw exemplaar
aan. Wij leveren uitsluitend onder deze
voorwaarden.
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