
HADICE LDPE
specialista pro odpad

H1000
Hadice slouží jako nekonečný pytel pro úklid suti a dalšího stavebního odpadu.
Další využití má jako ochrana výrobků a při zakrývání ploch před působením vlhkosti a před
prachem. Ideální pro opakované použití.

APLIKACE
Hadice se ustřihne na požadovanou délku a její konec se zaváže nebo přehne a zalepí lepicí
páskou. Vytvořený pytel je připraven pro úklid a použije se obvyklým způsobem.
Jednotlivé role se mohou lišit v délce návinu a tedy i v hmotnosti. Obvyklá váha je cca 27 kg a
délka cca 145 bm (orientační přepočet je 1 kg čisté váhy folie je 5,37 bm).
Další technické údaje o HADICI LDPE na vyžádání. Vyhrazujeme si právo na změny v rámci
dalšího vývoje produktu.

aplikační teplota >10 °C
barva semitransparentní
nosič nízkohutnostní polyetylen LDPE
odolnost proti teplu -30 °C až +70 °C
odolnost proti vlhkosti výborná
skladování v suchu při 5 °C až 25 °C
tloušťka celková 0,1 mm

Balení

poznámka v kartonu
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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Všechny výše uvedené údaje vycházejí z interních zkoušek výrobce a jeho dlouholetých zkušeností s aplikací v nesčetných technických a průmyslových oborech.
Vzhledem k velmi odlišným požadavkům a podmínkám při aplikacích je nezbytné, aby si uživatel vždy otestoval vhodnost tohoto produktu ve svých podmínkách.
Všechny výše uvedené údaje, parametry a  doporučení jsou bez záruky a  dodavatel ani výrobce nenesou odpovědnost za přímé i  nepřímé škody vzniklé
v souvislosti s použitím výrobku. Změny všech uvedených údajů jsou vyhrazeny. Při požadavku modifikace výrobku „na míru“ stejně tak jako při požadavku na
bezplatné dodání vzorků či konzultační a  technický servis nás bez obav kontaktujte. Aktuální verze technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Ověřte si
prosím, zda tento technický list nebyl nahrazen novější verzí.
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