
Rugvulling
Hoogelastische geslotencellige polyethyleenschuimsnoer

Diameter Leverbaar
Aantal per pallet 9000 5400 2250 1350 900 720 960

Grootte / hoeveelheidGrootte / hoeveelheid 1500 m1500 m 600 m600 m 250 m250 m 150 m150 m 100 m100 m 80 m80 m 120 m120 m

Verpakkingstype doos doos doos doos doos doos doos

Verpakkingscode 01 01 01 01 01 01 01

art.nr.art.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 ◼

Verbruik Naar behoefte

Toepassing Het opvullen van voegen in binnen- en buitenruimtes■
Voor het maken van bouwkundige verbindingen volgens DIN 18540■

Eigenschappen Geëxtrudeerd opvulmateriaal van polyethyleen (PE)■
Met gesloten cellen volgens DIN 18540■
Goede compatibiliteit■
Waterafstotend■
Verouderingsbestendig■
Normale brandbaarheid (brandklasse B2)■

Technische gegevens

De genoemde waardes zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

Compressiehardheid volgens DIN
53571

Ca. 85 kpa

Breukrek volgens DIN 53571 Ca. 170 %

Temperatuurbereik Ca. –40/+70 °C

Waterabsorptie < 1 %

Ruwdichtheid Ca. 30 kg/m³

Mogelijke systeemproducten MultiSil (7380)

MultiSil NUW (7525)

MS 150 (7505)

PU AW (7630)

Gietkit PUR 2K (7550)

Gietkit AW 2K (7641)

Werkvoorbereiding Ondergrond vereisten
De voegflanken moeten draagkrachtig, schoon, droog en vetvrij zijn. Metaal vooraf blank maken.

■

Verwerking

Technisch merkblad
Artikelnummer 4260
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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


Verwerking

Materiaal met geschikt gereedschap in de voegenholte duwen.

Richtlijnen
Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5 °C tot max. +35 °C.

■

Applicatie Geen scherpe voorwerpen gebruiken, zodat de geslotencellige oppervlakte niet beschadigd wordt.
Voor een stevige grip en de beperking van de voegdiepte, moet de diameter ongeveer 20% groter zijn dan de
voegbreedte.

Opmerking Voor verwerking de veiligheidsvoorschriften in acht nemen.
Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.
Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

Opslag / houdbaarheid 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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