
Protipožární těsnění dveří Pyroplex - Flexible

standardně bílá
ostatní barvy na zakázku - minimální objednací množství cca 2000m
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Použití:
Doba požární odolnost:
iIzolace / celistvost:
Zkušební norma:
Typ schválení:

Protipožární dveřní soustava

30 až 120 minut

celistvost

BS 476: část 22: 1987

Certifire CF355

Těsnění dveří Pyroplex® Flexible poskytuje účinné těsnění pro

ohnivzdorné dřevěné a kovové hrany a zárubně dveří. Je vhodné pro

drážky v dřevěných křídlech dveří a zárubní, kovových dveří a zárubní.

Těsnění dveří Pyroplex Flexible je ideální pro novostavby nebo
®

rekonstrukce, snadná a rychlá aplikace.

Těsnění je samolepicí - akrylová samolepicí páska.

Ekonomické řešení těsnění pro výrobce ocelových dveří vyráběných

ve velkém objemu (návin 350 m), vhodné pro automatické vkládání

pro vysoce objemové výroby.

Eurostrip byl speciálně navržen tak, aby kombinoval tyto vlastnosti :

výkon, estetiku, kvalitu a snadnou  instalaci v protipožárním systému.

Eurostrip je dodáván ve dvou rozměrech s vysoce učinnou samolepicí

páskou v návinu 350 m.

Působením tepla Eurostrip expanduje (zvýší svůj objem) až 20-krát

oproti svému původnímu objemu tak, aby mezi zárubněmi a dveřmi

vytvořil požáru odolné těsnění a zamezil tak šíření požáru a průchodu

kouře na minimum.

Vzhledem k proměnlivosti specifikací ocelových dveřních souprav

společnost Pyroplex doporučuje, aby si zkoušky provedl sám výrobce

ve své konkrétní ocelové dveřní sestavě.

Protipožární zpěnitelné pásky  Pyroplex
Eurostrip - ekonomické řešení

jen pro výrobce dveří

jen pro výrobce dveří

šedá červená krémová

hnědá černábílá

Barevné provedení flexibilního těsnění
vhodné pro protipožární interiérové dveře
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Protipožární zpěnitelná páska PYROPLEX EUROSTRIP - samolepicí
rozměr

Objednací
kód

Tloušťka
mm

barva návin karton Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

EUROSTRIP 15 x 2 mm 30163 2,0 černá 350 700 m 21,10 0,820 C

EUROSTRIP 20 x 2 mm 30153 2,0 černá 350 700 m 25,30 0,980 C

Protipožární zpěnitelná páska PYROPLEX FLEXIBILNÍ - samolepicí
rozměr

Objednací
kód

Tloušťka
mm

barva návin karton Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

PVC 10 x 2,5 mm 8979 2,5 bílá 150 450 m 28,30 1,100 C

PVC 15 x 2,5 mm 8980 2,5 bílá 150 450 m 33,40 1,290 C

Ceny uvedeny bez DPH, platné k 1.5.2018     Při objednávce od 5 000 Kč / 200 € bez DPH - , od 10 000 Kč / 400 € bez DPH -sleva 5 % sleva 10 % 81


