ReMo-clickrail
productbeschrijving:
Bilder\ReMo_click-Schiene.jpg
De ReMo click-rail is een
bevestigingsrail van pvc, in zwart (RAL
9005).

Deze bevestigingsrail wordt gebruikt voor
een betrouwbare klemverbinding van de
flexibele kunststof buis FFKu-ReMo click.

bijzonderheden
De bevestigingsrail wordt gewoon op de ondergrond gelijmd, maar kan indien nodig ook nog worden vastgezet met schroeven. Vervolgens klikt
men de FFKu-ReMo click zonder moeite vast. Er ontstaat een betrouwbare klemverbinding die weer kan worden losgemaakt. De
verwerkingsinstructies voor het plakband kunt u vinden in de montagehandleiding van de ReMo click-rail.

art.nr.:
266 70 001

inhoud

totaal-

totaal-

totaal-

50

breedte mm
21,7

hoogte mm
6,5

lengte mm
60,0

normering
EN 61386-1:2009 Systemen van buizen voor het onderbrengen van elektrische leidingen en voor informatie — deel 1: Algemene eisen /
Vindplaats: officieel blad van de Europese Unie van 16-05-2014 / Volledig toegepast
EN 61386-22:2011 Systemen van buizen voor het onderbrengen van elektrische leidingen en voor informatie — deel 22: Bijzondere eisen voor
systemen van buigzame buizen voor het onderbrengen van elektrische leidingen / Vindplaats: officieel blad van de Europese Unie van 16-05-2014
/ Volledig toegepast

Alle afmetingen zonder tolerantievermelding zijn uitsluitend ter informatie.
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ReMo-clickrail
materiaaleigenschappen
halogeenvrijheid
low smoke
niet-vlamverspreidend
uv-bestendig
highspeed

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

●

toepassingsgebied
op stucwerk
onder stucwerk
op hout
in de grond
in beton

● machines
heet asfalt
● in cementdekvloer
in systeembouw
in de openlucht

●

ReMo click-plakband
zeer geschikt

metselwerk, beton, stucwerk, gipskartonplaten, hout, kunststof, metaal, weefsel, aanvangshechting, lijmen op gladde
en ruwe ondergrond

geschikt

eindsterkte, bestendigheid tegen kromtrekken, weerbestendigheid

met beperkingen geschikt chemicaliënbestendigheid, weekmakerbestendigheid

risicoanalyse
Het product werd gefabriceerd en gecontroleerd volgens de geharmoniseerde norm zoals bedoeld in de juridische harmonisatievoorschriften van
de EU. Alle veiligheidsrelevante keuringen werden in acht genomen. Er gaat geen ander risico van dit product uit.

Hotline
De ontwikkeling van de techniek is niet te overzien. Daarom moeten elektrische
installaties te allen tijde kunnen worden uitgebreid. Wanneer u nu al een
omvangrijk systeem van lege buizen aanlegt, kunt u uw elektrische installaties
op een later moment probleemloos uitbreiden. Daarmee bespaart u veel tijd,
geld en moeite!

Wij helpen u graag bij eventuele specialistische vragen. Directe
informatie krijgt u van onze technisch adviseurs via +49 9525 88-8123
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