
HADICA LDPE
špecialista na odpad

H1000
Hadica slúži ako nekonečné vrece na upratanie suti a ďalšieho stavebného materiálu.
Ďalšie využitie má ako ochrana výrobkov a pri zakrývaní plôch pred pôsobením vlhkosti a pred
prachom. Ideálne na opakované použitie.

APLIKÁCIA
Hadica sa odstrihne na požadovanú dĺžku a jej koniec sa zaviaže alebo prehne a zalepí lepiacou
páskou. Vytvorené vrece je pripravené na upratovanie a použije sa obvyklým spôsobom.
Jednotlivé rolky sa môžu líšiť v dĺžke návinu a teda aj v hmotnosti. Obvyklá váha je cca 27 kg a
dĺžka cca 145 bm (orientačný prepočet je 1 kg čistej váhy fólie je 5,37 bm).
Ďalšie technické údaje o HADICI LDPE na vyžiadanie. Vyhradzujeme si právo na zmeny v rámci
ďalšieho vývoja produktu.

aplikačná teplota >10 °C
farba semitransparentná
nosič nízkohutnostní polyetylen LDPE
odolnosť voči teplu -30 °C až +70 °C
odolnosť voči vlhkosti výborná
skladovanie v suchu pri 5 °C až 25 °C
hrúbka celková 0,1 mm

Balenie

poznámka v kartóne
návin 69 m, šíře 1000 mm, cca 13 kg 1 ks

návin 145 m, šíře 1000 mm, cca 27 kg 1 ks
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Všetky vyššie uvedené údaje vychádzajú z interných skúšok výrobcu a jeho dlhoročných skúseností s aplikáciou v nespočetných technických a priemyselných
odboroch. Vzhľadom k veľmi odlišným požiadavkám a podmienkam pri aplikáciách je nevyhnutné, aby si užívateľ vždy otestoval vhodnosť tohto produktu vo
svojich podmienkach. Všetky vyššie uvedené údaje, parametre a odporúčania sú bez záruky a dodávateľ ani výrobca nenesú zodpovednosť za priame i nepriame
škody vzniknuté v súvislosti s použitím výrobku. Zmeny všetkých uvedených údajov sú vyhradené. Pri požiadavke modifikácie výrobku „na mieru“ rovnako tak ako
pri požiadavke na bezplatné dodanie vzoriek či konzultačné a technický servis nás bez obáv kontaktujte. Aktuálna verzia technického listu je dostupná na
www.hasoft.cz. Overte si, prosím, či tento technický list nebol nahradený novou verziou.
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