Karščiui atspari plokštė - „Wärme“
Pristatome vermikulito pagrindu pagamintas ugniai ir aukštai temperatūrai atsparias plokštes –
„Wärme“.
„Wärme“ plokštės yra ypač atsparios staigiems karščio šuoliams, atlaiko 1100 ºC.

Panaudojimas
„Wärme“ plokštės naudojamos židinių, krosnelių pakurose bei kitų, aukštas temperatūras patiriančių
dalių, terminei izoliacijai.

„Wärme“ plokštės pagamintos iš akyto vermikulito ir
neorganinio rišiklio. Jose nėra asbesto, stiklo skaidulų,
švino, gyvsidabrio ar kitų sveikatai kenksmingų
medžiagų.
„Wärme“ plokštės lengvai ir greitai apdirbamos
įprastais medžio apdirbimo įrankiais, tad nesunkai, savo
jėgomis pasigaminsite ir pasikeisite susidėvėjusias
krosnelės ar židinio pakuroje sutrūkusias ar kitaip
susidėvėjusias detales.
Iš „Wärme“ plokščių galima konstruoti krosnių, židinių, katilų pakuras.

„Wärme“ plokštės yra patvarios, mechaniškai stabilios, nelaidžios elektrai ir karščiui.
Savo išvaizda „Wärme“ plokštės yra panašios į medienos drožlių plokštes.
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Karščiui atspari plokštė - „Wärme“
Iš „Wärme“ plokščių galima įrengti kanalų perdangas ar pertvaras montuojant įvairias krosnių –
židinių konstrukcijas.
Pavyzdžiui „Wärme“ plokštes galima montuoti šildymo krosnyje po orkaite, norint ją apsaugoti nuo
perkaitimo tuo atveju jeigu orkaitė bus montuojama labai žemai ir arti atviros ugnies.

„Wärme“ plokštės galima naudoti ortakių, laidų, ventiliacinių kanalų įrengimui ir izoliavimui.

Techniniai duomenys
Matmenys
Ilgis x plotis x storis
Storio paklaida
Maksimali temperatūra
Šilumos laidumas
Esant 200 ºC
Esant 400 ºC
Esant 600 ºC
Atsparumas ugniai
Klasifikacija pagal Euro klases
Kilmės šalis:

1000 x 620 x 25 mm; 500 x 620 x 25 mm; 500 x 310 x 25 mm
±0,2 mm
1150 ºC
kai tankis: 625 kg/m³
0,16 W/mK
0,18 W/mK
0,20 W/mK
Nedegus
A1
Vokietija

Sėkmingo montavimo Jums linki
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