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Bemærk venligst:

Dette datablad er omhyggeligt udarbejdet for at rådgive dig på den bedst mulige måde. Oplysninger, tal, testværdier og data svarer til de faktiske tek-

niske standarder og er resultatet af mange års test og forsøg. Da individuelle driftsbetingelser har indflydelse på anvendelsen af   hvert produkt, kan disse 

oplysningerne kun ses som en grov retningslinje. I alle tilfælde er det kundens ansvar, at undersøge om vores produkter er tilstrækkelige til den tilsigtede 

anvendelse. Hvis der er nogen tvivl (f.eks. Kemisk resistens), så tøv ikke med at kontakte os. Brug af vores produkter sker på brugerens egen risiko. Vi har 

ingen indflydelse på individuel brug. Vi garanterer selvfølgelig kvaliteten af   vores produkter i henhold til vores generelle salgsbetingelser, der er tilgænge-

lige på hjemmesiden. Forbehold for trykfejl og produktændringer

Gummiplader i Granulat gummi

Materiale specifikation
Genanvendt Granulat gummi

Egenskaber
Hårdhed:    35° Shore A ± 5°

Arbejdstemperatur:   -30° til +80° C

Farve:     Sort med farvemix

Overflade:    Mat 

Kemisk resistens
Syre & Base:    Moderat

Fortyndet:    Moderat

Høj koncentration:    Ikke egnet

Olie:     Ikke egnet 

Vejr:     Egnet

Varianter

Tykkelse Bredde Længde

10 mm 100 mm 100 mm

10 mm 150 mm 150 mm

10 mm 200 mm 200 mm

15 mm 100 mm 100 mm

15 mm 150 mm 150 mm

15 mm 200 mm 200 mm

20 mm 100 mm 100 mm

20 mm 150 mm 150 mm

20 mm 200 mm 200 mm

Pakkespecifikation

100 % genanvendt 

gummi 

100x100x10 mm 150 pr. pakke

100x100x15 mm 100 pr. pakke

100x100x20 mm 80 pr. pakke

150x150x10 mm 120 pr. pakke

150x150x15 mm 70 pr. pakke

150x150x20 mm 60 pr. pakke

200x200x10 mm 80 pr. pakke

200x200x15 mm 50 pr. pakke

200x200x20 mm 40 pr. pakke


