
                                  

DESCRIERE

Şnurul PVC  este un cordon flexibil din PVC folosit la închiderea rosturilor de dilatare ale 

pardoselile de beton.

AVANTAJE
Poate fi utilizat ca element de închidere definitiv al rosturilor de dilatare sau o sigilare 

provizorie, până la sigilarea etanș cu mastic poliuretanic ori alte produse. Forma de “brăduț” îi

permite să se fixeze-ancoreze bine în rosturi. Este uşor de aplicat, iar datorită flexibilității sale

tolerează contracții de 2-3 mm.

DOMENII DE UTLIZARE
         Şnurul PVC  se foloseşte pentru rosturile de dilatare ale pardoselilor industriale din beton. 

CARACTERISTICI TEHNICE

Caracteristici  fizico-
mecanice

Unitatea de masura Valori Standard

Duritate Sh. A15’’ 70/75 +/-2 ISO 868
Greutatea specifica g/cm3 1.43 +/- 0.03 ISO 1183
Rezistenta la rupere N/mm2 >13 ISO 527
Alungirea la rupere % >340 ISO 527
Temperatura  de
rigidizare

  ºC -32 +/-4 ISO 458/2

Stabilitatea termica la
200 ºC

Min. 80 +/-5’ ISO 182/A

Inflamabilitate Clasa VO UL 94

Rezistenta la uleiuri Rezistenta normala in caz de contact de scurta durata, nu este adaptat
la contact de lunga durata. 

AMBALARE
Şnurul PVC  este ambalat în role de 250, 300 sau 400 m lungime, iar diametrul cordonului

este  de  3,8- 4,2- 4,6 mm. Culoarea cordonului  Şnurul PVC  este  neagră sau gri.  Se pot

comanda și alte grosimi ( 3,2 -3,6 – 4 -5,2 – 5,4 – 6- 7- 8 – 10 mm). La o cerere minimă de

10.000 m se pot comanda urmatoarele culori: roşu, galben şi albastru.

DEPOZITARE
A se depozita într-un spaţiu închis şi curat până la utilizare. 
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Nu lăsaţi la îndemâna copiilor. 

Metoda de depozitare a deşeurilor
Depozitaţi deşeurile în zone special amenajate, conform reglementărilor locale.

GARANŢIE
Informaţiile  de  pe  această pagină se  bazează pe  experienţa  noastră în  corelaţie  cu  cunoştinţele  noastre  tehnice  şi
ştiinţifice. Acest lucru nu implica în nici un fel o garanţie sau responsabilitate legală din partea noastră atâta timp cât
utilizarea şi  aplicaţiile nu pot fi controlate de noi. Se recomandă ca înainte de folosirea produsului să se realizeze
probe/teste practice care să ateste posibilitatea utilizării produsului în condiţii reale de lucru. Producatorul îşi rezervă
dreptul de a modifica unele caracteristice tehnice,   în orice moment.  Clientul trebuie să verifice dacă foaia tehnică
corespunde produsului pe care îl utilizează. În cazul în care există nelămuriri, vă rugăm să ne contactaţi la biroul tehnic.

MĂSURI DE  PROTECŢIE

Măsuri de precuţie
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