KANAALCONNECTOR PU

ART NR.

ARTIKELOMSCHRIJVING

726.060.00.01
726.100.00.01

• Kanaalconnector Fiber/PU 45-60-45mm
• Kanaalconnector Fiber/PU 70-100-70mm

Om trillingen te isoleren die worden veroorzaakt door luchtbehandelingskasten en
ventilatoren die zijn aangesloten op ventilatiekanalen, is het ten zeerste aanbevolen
om een flexibele kanaalconnectorverbinding te installeren tussen de uitlaat van deze
apparaten en het ventilatiekanaal.

TECHNISCHE SPECIFICATIES
- Stof gemaakt van glasvezeldoek, aan beide zijden gecoat met polyurethaan.
- Naadtype LOC 4

Materiaal

Backing

Glasvezeldoek

Coating

Polyurethaan aan beide zijden

Gewichtt

460 gr/m2

Kleur

Grijs

Temperatuur
bereik

Continue

-30°C tot +100°C

Piek

120°C

Kenmerken

Rookafzuiging
Niet brandbaar

Classificaties

UL listed - NFPA701
M0 - 400°C/2h (Frankrijk)

e.
De vermelde waarden zijn uiteindelijke gemiddelden die zijn bereikt onder standaard laboratoriumomstandigheden. Deze resultaten worden
alleen als richtlijn gegeven en niet als garantie. Voor het beoogde doel moet een passende veiligheidsfactor worden bepaald
WEERSTAND

Erg goed

Goed

ZUREN

x

OLIËN

x

OPLOSMIDDELEN

Redelijk

Mager

Zeer mager

x

VETTEN

x

OZON

x

UV

x

ALOGEN

x

De weerstand kan verschillen afhankelijk van de blootstelling aan tijd en omgeving en de chemische concentratie

Naadweerstand
Weerstand van de mechanische verbinding
(weefsel tegen staal)
Druktest: min. 2000 Pa
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KANAALCONNECTOR PU

AFMETINGEN
A = breedte staal

A

B

A

B = breedte stof

35 mm

1-3/8’’

45 mm

1-3/4’’

70 mm

2-3/4’’

40 mm

1-9/16’’

60 mm

2-3/8’’

60 mm

2-3/8’’

75 mm

3’’

100 mm

4’’

• Standaard rollengte: 25 meter
• Andere lengtes en maten op aanvraag

MONTAGE INSTRUCTIES

1

2

Snijd bij een inkeping een lengte
gelijk aan de vereiste omtrek plus
een overlapping van 5 tot 6 cm
om te verbinden

4

Til de naad in een rechte hoek
naar buiten

5

Buig de zoom naar beneden terwijlu ervoor zorgt dat de stof goed blijft
zitten

Smeer de doek in met de juiste lijm
of gebruik onze zelfklevende pads
(indien van toepassing). Verbind
beide kanten en druk stevig op
elkaar

3

Maak een snede aan de rand van het
opgetilde naadgedeelte

6

Puntlas het staal en vorm het in
de gewenste vorm

De informatie in dit document is gebaseerd op zorgvuldige tests en ervaring. Het weerspiegelt onze kennis en is alleen bedoeld als richtlijn. Het wordt te goeder trouw gegeven en de
gebruiker moet ervoor zorgen dat het product geschikt is voor het beoogde doel voordat het wordt aangebracht. De vermelde waarden zijn gemiddeld en mogen voor specifieke doeleinden
niet als maximum of minimum worden beschouwd. Fabrikant en distributeur zijn niet verantwoordelijk voor enig niet-aanbevolen gebruik of gevolgschade.
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