UUDISPAKKUMINE
Puiduliim
Mugavaimaks tellimiseks kasuta meie e-poodi, mis asub internetiaadressil shop.vbh.ee

greenteQ - UUS VBH OMA KAUBAMÄRK
Oma kaubamärgiga greenteQ laiendab VBH oma igapäevaste põhitoodete sortimenti.
Fookuses on lihtsad, kuid suure tarbimisnõudlusega tooted, millel on hea hinna ja kvaliteedi suhe.
Ülemaailmne kaubamärk greenteQ on teie jaoks valmis:

D3-Liim
D4-Liim 1K
D4-Liim 2K
Täpsem info pöördel.

VBH Estonia AS
Läike tee 12, Peetri küla
75301 Rae vald, Harjumaa
Tel. +372 6401 331
Faks +372 6401 330
info@vbh.ee
www.vbh.ee

Puiduliim

greenteQ D3-LIIM
greenteQ D3-Liim on PVA-liim, mis vastab niiskuskindluse klassile D3
- kiireltkõvenev
- lühikese pressimisajaga
- hea niiskuskindlusega
- töötlemisel on liimivuuk tööriistu (nt. höövliterad) säästev
- vastupidavusklass DIN EN 204 - D3
- kuumustugevus vastavalt WATT 911 ca. 7,5 N/mm²
- ühekomponentne: D3 (ift, Rosenheim)
Kõvastunud liimühendusi iseloomustab hea vastupidavus kõrgetele temperatuuridele.
greenteQ D3-Liimi võib kasutada paljudes valdkondades nagu näiteks:
- dekoratiivkilede lamineerimine
- kõrgsagedusliimimine
- montaaþ
- liimkilbi, leht- ja okaspuidu ning puitlaastplaadi plokkliimimine
Nimetus

Pakend

greenteQ D3-Liim
greenteQ D3-Liim

VBH Artikli nr.

Hind / kg

1100 kg

180.021 / 0001

18,60 EEK

30 kg

180.021 / 0002

20,42 EEK

greenteQ D4-LIIM 1K
greenteQ D 4-Liim 1K on väga hea niiskuskindlusega PVA-liim. Standardi DIN EN 204 järgi vastab liim
niiskuskindluse klassile D4 ja standardi WATT91 kohaselt omab kuumustugevust üle 7,2 N/mm² .
- ühekomponentne
- kiireltkõvenev
- lühikese pressimisajaga
- täiustatud nakkega erinevatel puiduliikidel
- ei esine liimivuugi värvusemuutust kuumuse mõjul (näiteks kõrgsageduspressimisel)
- täiustatud kuumus- ja niiskuskindlus kõrgetel kasutustemperatuuridel (+70° C)
- vastupidavusklass DIN EN 204 – D4
- kuumustugevus vastavalt WATT 91 > 7,29 N/mm²
- ühekomponentne: D4 (ift. Rosenheim)

Nimetus

Pakend

VBH Artikli nr.

Hind / kg

greenteQ D4-Liim 1K

1100 kg

180.022 / 0001

26,92 EEK

greenteQ D4-Liim 1K

30 kg

180.022 / 0002

28,65 EEK

greenteQ D4-LIIM 2K (ettetellimisel)
greenteQ D4-Liim 2K on väga hea niiskuskindlusega kahekomponentne PVA-liim, mis koos
greenteQ D4-Kõvendiga saavutab standardi DIN EN 204 järgi niiskuskindluse klassi D4 ja
WATT91 kohaselt omab kuumustugevust üle 7,29 N/mm².
- tugevad liimimisomadused
- pika liimimissegu elueaga ca. 7 päeva
- lühikese pressimisajaga
greenteQ D4-Liim 2K PVA-liimi võib kasutada paljudes valdkondades nagu näiteks:
- aknaprofiili liimimine
- HPL liimimine puitlaastplaadile
- liimkilp, plokkliimimine, puidu ja puitlaastplaadi liimimine

Nimetus

Pakend

greenteQ D4-Liim 2K
greenteQ D4-Liim 2K

VBH Artikli nr.

Hind / kg

1140 kg

180.023 / 0001

22,30 EEK

30 kg

180.023 / 0002

24,00 EEK

Hindadele lisandub käibemaks 20%

