Accesorii

PANGLICI, BENZI SI LIPICI
MATIBLOCK

Lipici specific pentru lipirea TROCELLEN mansoane si TROCELLEN role si plãci.

Caracteristici
-

Lipici pe bazã de polimeri sintetici conform cu DPR n303 din 19.03.1956
Contine solvenþi din grupul 30-41-39-33
Legea nr. 245 din 05.03.1963 în afarã de Benzol si Xilol DM 17.12.-1977 alineatul 1.
Toluol în cantitate mai micã de 5%.

Rezistenta termicã >120 C
- Rezistentã excelentã la îmbãtrânire
- Usor de întins
- Produsul trebuie stocat la temperaturi ce nu trebuie sã coboare sub 10 C.

PANGLICI ADEZIVE SI BENZI ADEZIVE
Acestea sunt folosite pentru finisarea technicã si esteticã a izolãrii.
Pot fi folosite pentru:
- Secþiuni ale conductelor unde este dificilã aplicarea de tuburi izolante
- Articulatii între tuburi si plãci izolante care trebuiesc mai întâi lipite cu lipiciul
MATIBLOCK.
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Panglici adezive TROCELLEN

Panglici AL- Polietilenã cu film metalizat gofrat (50 pe pachet)
Panglici AL/CL 1 (Clasa 1) - Polietilenã cu film metalizat gofrat (50 pe pachet)
Panglici pe bazã de cauciuc - Pe bazã de cauciuc sintetic (24 pe pachet), Dimensiuni: 50 mm x
3 mm x 10 m

Benzi adezive

Se utilizeazã la finisarea exterioarã a articulaþiilor izolantului

Benzi TROCELLEN AL/CL 1
Dimensiuni: 50 mm x 1 mm x 25 m (pachet de 30)
Benzi PVC negru: 50 mm x 25 m (pachet de 150)
Benzi PE pânzat gri: 50 mm x 50 m (pachet de 24)

Benzi de aluminiu adezive
Lãtime 50-75-100 mm
Lungime 50 m
Disponibil:
-

gofrat-neted 50 microni
neted 30 microni
neted retinat 30 microni
duplex aluminiu 15 microni + poliester

GARNITURI
TROCELLEN în polietilenã reticulatã expandatã
Dimensiuni:
înãltime 15 mm
grosime 6 mm
lungime 10 m
(Alte dimensiuni se pot produce la cerere pentru anumite cantitãti minime, de definit functie de
aceste
dimensiuni.)

EPDM
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Dimensiuni:
înãlþime 3 4 5 10 15 - 19 mm
grosime 10 15 20 25 30 40 50 - 100 mm
lungime 10 m (grosime 3 4 5 mm)
5 m (grosime 10 15 19 mm)

Utilizare
Tubulaturi de aer; Centrale frigorifice; Instalaþii de ventilaþie; etc.
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