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Chimenea S DP10 ALU Τζακιών Μάρτιος 2021

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Περιγραφή

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Πλεονεκτήµατα

Συντελεστής θερµικής αγωγιµότητας λd 0.035 W/mK

Αντίδραση στη φωτιά (EUROCLASS) A1 (Άκαυστο υλικό)

Όριο θερµοκρασίας χρήσης 650 °C (συνεχής χρήση)

Σηµείο τήξης των ινών >1000 °C

Αντοχή σε εφελκυσµό TR7,5

Ανοχή πάχους T5

Κωδικός CE: MW-EN 13162-T5- TR7,5

∆ιαστάσεις και Συσκευασία

Πάχος Μήκος Πλάτος Τεµάχια m2
Πακέτα m2

R Θερµική Αντίσταση

(mm) (mm) (mm) / πακέτο / πακέτο / παλέτα / παλέτα (m2
K/W)

30 600 1000 12 7,20 14 100,80 0,86

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Πλάκες πετροβάµβακα µε επικάλυψη αλουµινίου

για εφαρµογές σε τζάκια

Πλάκες πετροβάµβακα άκαυστες, για ακουστική και

θερµική µόνωση, που δεν επηρεάζονται από τις

συνθήκες του περιβάλλοντος. Επικαλυµµένες στη

µία πλευρά µε επίστρωση αλουµινίου. Οι

διαστάσεις του προϊόντος παραµένουν σταθερές

και αµετάβλητες στην πάροδο του χρόνου.

● Εξαιρετικές θερµοµονωτικές ιδιότητες

● Υψηλή αντοχή στη φωτιά

● Υψηλή αντοχή σε µεγάλες θερµοκρασίες

● Σταθερότητα διαστάσεων

● Απλότητα και ευκολία στην εφαρµογή

● Ευκολία στην κοπή
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ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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Ποιότητα
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Πιστοποιητικό σταθερότητας της απόδοσης
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Το προϊόν Chimenea S DP10 ALU είναι ειδικός πετροβάµβακας για ενεργειακά τζάκια και εφαρµογές υψηλών θερµοκρασιών. Αντέχει σε θερµοκρασίες

µέχρι 650 °C σε συνεχή λειτουργία. Τοποθετείστε τις πλάκες Chimenea S DP10 ALU µε την πλευρά του αλουµινίου προς την εστία. Η τοποθέτηση του

Chimenea S πρέπει να γίνεται σε απόσταση από το τζάκι η οποία ορίζεται από τις οδηγίες του κάθε κατασκευαστή τζακιού.

Το προϊόν Chimenea S DP10 ALU παραδίδεται σε συσκευασία χαρτοκιβωτίων. Τα προϊόντα πρέπει να φυλάσσονται σε στεγνό, κλειστό ή στεγασµένο

χώρο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, τα πακέτα που φυλάσσονται σε υπαίθριο χώρο πρέπει να προστατεύονται από αδιάβροχο κάλυµµα. Τα πακέτα δεν

πρέπει να τοποθετούνται απευθείας στο έδαφος.

Το προϊόν Chimenea S DP10 ALU διαθέτει πιστοποιητικό συµµόρφωσης µε το πρότυπο EN 13162, καθώς και το πιστοποιητικό EUCEB που εξασφαλίζει

συµµόρφωση µε τους κανονισµούς της ΕΕ για την βιοδιαλυτότητα ορυκτών ινών και συνεπώς δεν κατηγοριοποιείται ως επικίνδυνος για την υγεία.

Επιφυλασσόµαστε για όλα τα πνευµατικά δικαιώµατα, συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων για την αναπαραγωγή και αποθήκευση σε ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης. ∆εν επιτρέπεται εµπορική χρήση του συγκεκριµένου υλικού. Αν και κατά την συγγραφή του δόθηκε

ιδιαίτερη προσοχή για πληροφορίες, κείµενα και εικόνες που περιλαµβάνονται, δεν µπορούν να αποκλειστούν πιθανά σφάλµατα. Ο εκδότης και οι συντάκτες δεν µπορούν να αναλάβουν καµία νοµική ή άλλη ευθύνη για ανακριβείς πληροφορίες και τις τυχόν

συνέπειες τους. Ο εκδότης και οι συντάκτες θα είναι ευγνώµονες για προτάσεις βελτίωσης, καθώς και υπόδειξη για σφάλµατα που τυχόν επισηµάνετε.


