Lišta ReMo click
Popis výrobku:
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Lišta ReMo click je upevňovací lišta
z PVC, v černé barvě (RAL 9005).

Upevňovací lišta se používá pro bezpečné
svěrné spojení plastové vlnité trubky FFKuReMo click.

Zvláštnosti
Upevňovací lišta se jednoduše nalepí na podklad, v případě potřeby se však navíc zafixuje přišroubováním. Poté se trubka FFKu-ReMo click
snadno připevní zaklapnutím. Vznikne bezpečný, ale opětovně demontovatelný svěrný spoj. Návod k přípravě lepicí pásky je uveden v montážním
návodu lišty ReMo click.
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Normalizace
ČSN EN 61386-1:2009 Trubkové systémy pro vedení kabelů – Část 1: Všeobecné požadavky / Zdroj: Úřední věstník Evropské unie ze dne
16. 5. 2014 / Zcela aplikováno
ČSN EN 61386-22:2011 Trubkové systémy pro vedení kabelů – Část 22: Zvláštní požadavky – Ohebné trubkové systémy / Zdroj: Úřední věstník
Evropské unie ze dne 16. 5. 2014 / Zcela aplikováno

Vnější průměr dle ČSN EN 61386-24
Poloměr ohybu platí pro okolní teplotu 20 °C. V případě nízkých teplot doporučujeme zvýšit minimální poloměry ohybu
(o koeficient > 1,5× při cca 10 °C, o koeficient > 2× při cca 0 °C).
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Lišta ReMo click
Materiálové vlastnosti
Absence halogenů
Low Smoke
Nešíří plamen
Odolnost vůči UV záření
Highspeed

DIN VDE V 0604-2-100
ČSN EN 61034-2
ČSN EN 61386-1
DIN 53387

●

Oblast použití
na omítku
pod omítku
na dřevo
do země
do betonu

● Stroje
Horký asfalt
● do potěru
v montované stavbě
venku

●

Lepicí páska ReMo click
Obzvláště vhodná

zdivu, betonu, omítce, sádrokartonovým deskám, dřevu, plastu, kovu, tkanině, počáteční adhezní vrstvě, lepení na
hladkém a drsném podkladu

Vhodná

konečná pevnost, odolnost vůči deformaci, odolnost vůči povětrnostním vlivům

S omezením vhodná

odolnost vůči chemikáliím, odolnost vůči změkčovadlům

Analýza rizik
Výrobek byl zhotoven a přezkoušen podle harmonizované normy ve smyslu harmonizačních právních předpisů EU. Byly dodrženy všechny
zkoušky relevantní z hlediska bezpečnosti. U tohoto výrobku nehrozí další riziko.

Hotline
Vývoj techniky nelze předvídat. Proto by elektroinstalace měly být kdykoliv
rozšířitelné. Pokud již dnes instalujete prostorný systém prázdných trubek,
můžete elektroinstalace později bez problémů rozšířit. Ušetříte tak spoustu
času, peněz i práce!

Rádi Vám pomůžeme při řešení případných odborných otázek. Okamžité
informace Vám poskytnou naši techničtí poradci na telefonním čísle +49
9525 88-8123.
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