Neopreen Volrubber VR 585
Product omschrijving
Neopreen Volrubber VR 585 is een ongewapend rubber met een shore A hardheid van 65° ± 5°.

Eigenschappen
Goed bestand tegen:
- ozon en weersinvloeden
- olie en benzine
- lichte zuren
- dierlijke en plantaardige olie

Toepassingen
- voor opleggingen tussen betonpanelen
- uitvullen en nivelleren van bouwconstructies
- oplegging betonplaten t.b.v. geluidschermen
- uitvulling van voetplaten, barriers e.d.
- opvulling tussen beton en staal zowel horizontaal als verticaal
- lucht en waterdichte verpakkingen

Verwerking
Neopreen Volrubber VR 585 is verkrijgbaar als stroken, platen, schijven, blokjes en standsdelen. Indien gewenst kan een
zelfklevende laag aangebracht worden. Dit vergemakkelijkt het aanbrengen in veel gevallen. Na verwijdering van de
beschermfolie het band goed aandrukken op een schone, droge, vaste en stof-vetvrije ondergrond. De lijmlaag dient alleen als
montagehulp. Het band dient na montage ingeklemd, opgelegd of verankerd te worden.

Technische-gegevens
basis

: neopreen

structuur

: volrubber

soortelijk gewicht

: ca. 1,4 kg/m³/mm

hardheid

: 65° shore A ± 5 °

rek bij breuk

: 300% (DIN 53571)

scheursterkte

: 15 kg/cm

ozonbestendigheid

: goed

verouderingsbestendigheid

: goed

temperatuurbereik

: -20°C tot +100°C

indrukking bij max. belasting

: ca. 33%

uitvoering

: onbelijmd, één- en tweezijdig zelfklevend

kleur

: zwart

afmeting

: dikten: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15 en 20 mm
: breedte: 6 mm tot 1000 mm

Garantie
Vranken B.V. garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties. De
aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze verkoop- en leveringsvoorwaarden, zoals vermeldt
op deze website. In geen geval is verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade.

Transportclassificatie
N.v.t.

Aansprakelijkheid
De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen
aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor
de toepassing geschikt is.

