הפתרון המושלם לאיטום ומניעת רעש
בין קומות של חיבורי צנרת שקטה
מפוליפרופילן בשיטת שקע תקע

חדש
אביזר נוסף ממשפחת

הULTRA-

של חוליות

אביזר איטום בין קומות

EN 1928

רמת אטימות למים || Water tightness

התאמה לתקן אירופאי

איפיון בד גאוטכני
כוח מתיחה מקסימאלי || )Maximal tensile force (MD // CMD

התארכות

|| )Elongation (MD // CMD

עומס סטאטי || Resistance to static loading
עומס בהלם || Resistance to impact

התנגדות לקריעה

|| )Resistance to tearing (MD // CMD

גמישות בטמפרטורה נמוכה || Flexibility at low temperature
עמידות בקרני UV stabilization || UV

אופן חיבור ואדהזיה לבטון

איפיון אטם

EN 12311-2 (A) || N/50 mm
EN 12311-2 (A)%
)EN 12730 (B
)EN 12691 (A
EN 12310-2

EN 495-5
EN 1927

|| )C2 cement adherence to the membrane after 28 days) 14 days in laboratory conditions + 14 days at 70º

EN 1324

קריעה || Shearing

EN 1348

מתיחה || Traction

כל האטמים מיוצרים על פי דרישות ת”י 1124

מתאימים לשימוש בסביבה של מים ,בעלי תכונות דינמיות (חוזק למתיחה ושחיקה) ,עמידות לאטימה גם בטמפ’ משתנות  - 30עד  80מעלות

תכונות האטם

על בסיס גומי NR+SBR ,צבע שחור ,משקל סגולי  2.1גר\סמ”ק

תערובת הגומי

קיבוץ שדה נחמיה | טלפון | 04-6946011 :פקס |04-6951444 :דוא”לinfo@huliot.com :

המידע המוצג מדויק ונכון לזמן הפרסום .ט.ל.ח www.huliot.co.il

מוקד הזמנות ושירות *2848

יתרונות ה -

מערכת
מספק את הפתרון המושלם להשגת אטימה
מוחלטת ומונע מעבר של רעשים הנובעים כתוצאה ממגע בין
מערכת הזרימה למבנה.
מתאים למעברים בין קומות ו/או חדרים אשר
בהם יש מעבר מים בין קירות או רצפות.
כולל בד גאוטכני להדבקה מושלמת עם
חומרי איטום צמנטים וביטומנים.

אטם ייחודי וגמיש במיוחד.
התקנה קלה ,מהירה ופשוטה.
ללא צורך בכלי עבודה.
מודול אלסטיות ועמידות גבוהה.
בד גאוטכני המתאים בתקינה אירופאית במיוחד לחדרים רטובים.

התקנה והתאמה למעבר בין קומות

1

שכבת איטום ראשונה

3

2

שכבת איטום שניה

שכבת איטום מוגמרת

4

5

L1

שכבת מילוי

6
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A

חדש

DN 1
S

DN 2
L

A

תיאור פריט

קוטר DN1

קוטר DN2

L

A

S

L1

כמות בקרטון

כמות במשטח

7981100000

אביזר איטום 110

220

102

340

340

3

52

5

30

7981250000

אביזר איטום 125

239

121

500

500

3

52

5

20

7981600000

אביזר איטום 160

266

149

500

500

3

52

5

20

מק”ט

