Проектирани за Зелено Еко Бъдеще

®

ArmaForm

Плоскости

Структурни плоскости от лек пенопласт,
използвани като основен материал в широк
спектър от композитни сандвич конструкции и
топлоизолации в строителството.
Произведени по патентованата от Armacell технология
за производство на ПЕТ пенопласти, изработени от
100% рециклиран ПЕТ.

TЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ

ArmaForm® PET/W GR

Структурни пенопластни плочи на основата на полиетилен терефталат.
Изработен от 100% рециклирани ПЕТ бутилки.

(1) Предварителни данни (индикация въз основа на
ограничен брой тестове).
(2) Допустими отклонения: +/- 5 kg / m³, +/- 0,3 lb / ft³
(3) Допустими отклонения: +/- 5%
(4) посока (успоредна на заваряването)
(5) За подробни резултати от тестове и сертификати се
свържете с нас.
(6) От 50 мм - 1,97 инча
(7) Стандартно измерение. Други размери по
специална заявка.
(8) В зависимост от комбинацията от дължина и
ширина

Всички стойности са средни стойности на производството. Минимални стойности при
поискване.
Нашите продукти са без CFC(хлоро-флуоро-въглероди) / HFC (хидро-флуоро-въглероди).
Физическите свойства не се влияят от отклонения в цвета. Код на митническата тарифа:
39.21.19.00

TЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ ArmaForm® PET/WFR, GFR
Структурни пенопластни плоскости на базата на пожароустойчив ПЕТ

(*) Предварителни данни март 2017 г.
(1) Допустими отклонения: +/- 5 kg / m³, +/- 0,3 lb / ft³
(2) // посока (успоредна на заваряването)
(3) За подробни резултати от изпитвания и сертификати
Моля, свържете се с нас.
(4) 10 до 25 мм, 0,39 до 0,79 инча.
(5) Ас от 15 мм, 0,59 инча.
(6) Окончателен дизайн на сандвич, който трябва да бъде тестван.
(7) Стандартни размери. Други размери- по запитване.
8) В зависимост от комбинацията от дължина и ширина.
Всички стойности са средни стойности на производство. Мин. стойности- по запитване.
Нашите продукти са без CFC / HFC.
Само добавки без халоген. Физическите свойства не се влияят от отклонения в цвета. Код на митническата тарифа: 39.21.19.00

Всички данни и техническа информация се основават на резултати, постигнати при
типични условия на приложение. Отговорност на клиента е да провери дали
продуктът е подходящ за предвиденото приложение. Отговорността за
професионалния и правилен монтаж и спазването на съответните строителни
разпоредби е на клиента.

За ARMACELL
Като изобретатели на плоскости за изолация от рециклиран ПЕТ и водещ доставчик на инженерни пенопласти,
Armacell разработва иновативни и безопасни, допринасящи за глобалната енергийна ефективност
топлоизолационни, акустични и механични решения. Опазването на околната среда е част от тяхната
корпоративна философия и бизнес стратегия. Armacell рециклира PET от бутилки, намира нови източници на
рециклиран PET и събира вътрешния скрап максимално, което се отново отива в производствения процес.

Технически въпроси и консултации:
Антон Иванов

За поръчки и доставки:
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email: anton@silico-bg.com
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