Wkłady uszczelniające
Press seal

P-PIPE/P-CABLE

Karta katalogowa
P-PIPE/P-CABLE Basic
P-PIPE/P-CABLE Basic EWD
Uniwersalny gumowy wkład uszczelniający do kabli i rur
Innowacja wśród wkładów
uszczelniających.
P-PIPE/P-CABLE Basic HSD 100-EWD jest innowacyjnym i uniwersalnym rozwiązaniem, przeznaczonym do stosowania w
przewiertach lub rurach przepustowych o Ø 100 mm.
Ze względu na swoja uniwersalnośc, umożliwia on niezawodne
uszczelnienie 1 kabla lub rury o Ø od 24 do 44 mm oraz 4 kabli
o Ø od 7 do 12 mm.
Dzięki zintegrowanym korkom zaślepiającym system P-PIPE/
P-CABLE Basic HSD 100-EWD nadaje się również do zamykania
otworów rezerwowych.

P-PIPE/P-CABLE Basic EWD
Nr zamówienia: HSD 100-EWD

P-PIPE/P-CABLE Basic –
najważniejsze zalety.
• wodo- i gazoszczelność do 1 bar
• stal szlachetna V2A (AISI 304L)
•  do standardowych rur wodociągowych
i kabli elektrycznych o średnicy 24 – 44 mm oraz
4 dodatkowych kabli światłowodowych
o średnicy 7 – 12 mm

Zasady działania Hauff-Technik
– inteligentna różnica
Niezawodnie i kontrolowane.
Gumowe wkłady uszczelniające
dla kabli i rur.
Zamknięte, dzielone, wszystkie
kształty i wielkości.

• łatwy montaż
• zabudowana kontrola momentu obrotowego
•  ceownik: maksymalna stabilność przy minimalnym zastosowaniu materiału

Through-the-wall intelligence.

Uniwersalne i inteligentne.
Do kabli i rur.

Cable and Pipe Sealing Systems

Czy chcą Państwo uzyskać informacje na temat innych produktów firmy Hauff-Technik?
Prosimy skorzystać z naszego internetowego systemu informacyjnego. Pod adresem
www.hauff-technik.de znajdą Państwo wszelkie ważne informacje oraz automatyczny
odnośnik do właściwego produktu.

Prosimy o kontakt z:
Michał Rink
Polska Północna
T: +48 882 189 912
Dominik Onyszko
Polska Południowa
T: +48 882 189 911
Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Rober-Bosch-Straße 9
D-89568 Hermaringen, GERMANY

Jesteśmy dla Państwa.
Niezależnie, jakie są Państwa wymagania i życzenia – dostarczamy wszystkie rozwiązania.
Szybko i tanio. Prosimy o kontakt z nami! Chętnie osobiście udzielimy Państwu porad.

Phone + 49 7322 1333-0
Fax
+ 49 7322 1333-999

office@hauff-technik.de
www.hauff-technik.de

Informacje podane w niniejszej publikacji opierają się na naszej wiedzy technicznej i doświadczeniu. Ze względu na mnogość czynników, które mogą wpłynąć na montaż i działanie naszych produktów, nie zwalniają one wykonawcy i użytkownika z konieczności przeprowadzenia własnych
badań i prób. Zapewniamy wymianę wszystkich elementów, których użytkowanie jest niemożliwe ze względu na wadę materiału. Nie zapewniamy wymiany produktu w przypadku wad powstałych w wyniku transportu, składowania, nieprawidłowego montażu lub jego skutków.

Czy chcą Państwo, aby zatrudniani przez Państwa architekci i inwestorzy budowlani uzyskiwali kompetentne porady i odpowiedzi na pytania?
Oferujemy nieodpłatne szkolenia na temat: „Profesjonalne metody izolacji budynków”.
W razie zainteresowania prosimy po prostu skontaktować się z nami. Wystarczy telefon
lub wiadomość e-mail!
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Specjalistyczna pomoc ze strony firmy
Hauff-Technik.

