Kompletny system do obudowy kominków

SkamoEnclosure – gdy potrzebny jest system o wysokiej jakości

SkamoEnclosure Board to płyta z krzemianu wapnia o wysokiej odporności na ciepło zapewniająca wiele korzyści:

 Skład niezawierający
kwarcu



Brak uwalniania
niebezpiecznych cząstek
podczas przetwarzania

Certyfikat CE i A1.
W 100% niepalny materiał

Łatwe i szybkie
przetwarzanie oraz
instalacja

SkamoEnclosure to innowacyjny system do budowy kominków, zarówno do zabezpieczania ścian, jak i budowy
wokół kominka
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SkamoEnclosure – gdy potrzebny jest system o wysokiej jakości

Dzięki SkamoEnclosure firma Skamol zapewnia innowacyjny
techniczny system izolacyjny do obudowy kominka.
SkamoEnclosure Board to lekka i odporna na ogień płyta
ułatwiająca konstrukcję obudowy kominka. Dzięki temu szybkiemu i
prostemu systemowi do nowoczesnej obudowy kominków zapewnia
naszym sprzedawcom i instalatorom wyjątkową możliwość rozwoju
działalności.
Nasz system SkamoEnclosure jest kompletnym systemem, którego
podstawową część stanowi SkamoEnclosure Board. Oznacza to, że
SkamoEnclosure składa się z wielu dodatkowych produktów, które
uzupełniają system.
Dodatkowe produkty znajdują się na tylnej stronie folderu i
obejmują między innymi: SkamoEnclosure Structural Plaster,
SkamoEnclosure Smooth Plaster, SkamoEnclosure Corner,
SkamoEnclosure Primer i SkamoEnclosure Glue.
Wyjątkowe korzyści kleju SkamoEnclosure Glue zapewniają:
▪ wyjątkowo dobrą plastyczność
▪ szybsze utwardzanie niż w przypadku innych podobnych
produktów
▪ szybki i prosty montaż na płycie SkamoEnclosure Board

Specyfikacje techniczne płyty SkamoEnclosure Board
Wymiary

Standardowy wymiar 1

Standardowy wymiar 2

Standardowy wymiar 3

25, 30, 40 i 50

25, 30, 40 i 50

25, 30, 40 i 50

Szerokość × długość (mm)

610 × 1000

1 000 × 1 220

2 440 × 1 220

Waga (kg)

3,4 do 6,9

6,9 do 13,7

16,8 do 33

Grubość (mm)

Właściwość
Gęstość nasypowa, w stanie suchym

Wartość

Jednostka

225

kg/m³

Wytrzymałość na ściskanie w temperaturze otoczenia (DS/EN ISO 8895_2006)

2,8

MPa

Wytrzymałość na rozciąganie (EN 1607)

610

kPa

0,0

%

Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temp. i wilgotności (EN 1604) przy temp. 23 °C - 90% RH - 48 h
Przewodność cieplna (EN 12667) przy 10°C

Badania reakcji na ogień (EN 13501-1:2007 + A1:2009)

0,068

W/(m×K)

Klasa A1

Przedstawione dane są średnimi wynikami testów przeprowadzonych zgodnie ze standardowymi procedurami i podlegają wahaniom. Dane zawarte w niniejszej
karcie technicznej są przekazywane w dobrej wierze w ramach pomocy technicznej i mogą ulegać zmianie bez powiadomienia. Zastrzegamy prawo do pomyłek
i błędów w druku.
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