Wkłady uszczelniające
Press seal
P-LINER

Karta katalogowa P-LINER Basic
P-LINER Basic
Rura przepustowa SFR
Praktyczna rura przepustowa.
Rura przepustowa SFR jest jednocześnie lekka, odporna na
uderzenia i odkształcenia. Umożliwia ona uzyskanie foremnego, idealnie okrągłego otworu w miejsce otworów
prostokątnych lub o nieregularnych kształtach.
Rura przepustowa ze specjalnie wykonaną, szczotkowaną
powierzchnią łączy się trwale z zaprawą. Rura przepustowa
SFR ma wiele zalet dla wykonawcy: jest lekka, łatwa do
montażu, o długości dopasowanej do grubości ściany na
placu budowy.
Rura przepustowa SFR może być stosowana zarówno w
ścianach betonowych jak i ścianach z cegły.

Nr katalogowy: SFR 100/300

• przeznaczona do wyprofilowania otworow
prostokątnych lub o nieregularnych kształtach
• wykonana z tworzywa o szczotkowanej powierzchni
(grubosc ścianki 5 mm)
• odporna na odkształcenia i uderzenia

�wewnętrzna

• dostępna w średnicach 100, 150 i 200 mm

wokół min. 20mm
zaprawy

Sposób zabudowy.
grubość ścianki 5 mm

P-LINER Basic SFR –
najważniejsze zalety.

• możliwość przycięcia do dowolnej długości

Through-the-wall intelligence.

Cable and Pipe Sealing Systems

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
Robert-Bosch-Straße 9
D-89568 Hermaringen, GERMANY

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

Jesteśmy dla Państwa.

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

office@hauff-technik.de
www.hauff-technik.de
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Ciąg dalszy nastąpi…

Dane zamieszczone w instrukcji opierają się na naszej dotychczasowej znajomości techniki oraz doświadczeniach. Nie powodują one zwolnienia osób wykonujących montaż oraz użytkowników z powodu dużej ilości możliwych oddziaływań podczas montażu
oraz w trakcie użytkowania, od przeprowadzania własnych prób i badań. Dostarczamy wszystkie części zamienne, które nie mogą być używane z powodu wad materiałowych. Nie dostarczamy części zamiennych z powodu usterek, które powstały w transporcie
lub z powodu niewłaściwego magazynowania albo spowodowane są nieprawidłowym montażem i jego następstwami

Zasady działania Hauff Technik – inteligentna różnica.

