UUDISPAKKUMINE
1K aknapaigalduse püstolivaht
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:

1K aknapaigalduse püstolivaht B2
Püstolipuhasti
Täpsem info pöördel.
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Läike tee 12, Peetri küla
75301 Rae vald, Harjumaa
Tel. +372 6401 331
Faks +372 6401 330
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1K aknapaigalduse püstolivaht
greenteQ 1K püstolivaht B2 750ml
greenteQ 1K püstolivahtu kasutatakse akna- ja ukselengide paigaldamiseks, aknalaudade paigaldamiseks,
õõnsuste täitmiseks, avade tihendamiseks katusekonstruktsioonides ja isolatsioonimaterjalides, helikindlate
vaheseinte ehitamiseks, seinapaneelide jms kinnitamiseks ja isoleerimiseks, avade täitmiseks torude ümber.
Nakkub kõikide põhiliste ehitusmaterjalidega: betoon, kivi, metall, puit, PVC jne.
Omadused:
Kõrged soojustus- ja isolatsiooninäitajad.
Testitud soojusjuhtivus, maksimaalne väärtus 0,0382 W/(mk)
Testitud liitekohtade heliisolatsioon helikindlatel objektidel:
Maksimaalne väärtus RST,w (C;CTR) = 60 (-2;-5) dB
Ühtlane vahu struktuur püsivalt kõrge kvaliteediga.
Ehitusmaterjalide klass B2 DIN 4102
Üldelamuehituse kontrolli tunnistus MPA Hannover P-NDS04-757
Soojusjuhtivus - vähendab soojuse kadu 0,04 W/mK vastavalt DIN 62612,
kinnitatud MPA Hannover poolt.

Nimetus
greenteQ 1K aknapaigalduse püstolivaht B2 m.PDR D/GB

Sisu

Kastis

VBH Artikli nr.:

Hind / tk.

750ml

12 tk

180.001 / 0002

41,00 EEK

greenteQ püstolipuhasti
greenteQ püstolipuhasti on mõeldud värske, mitte veel tardunud vahu jaoks.
See on ettenähtud greenteQ doseerimispüstoli puhastamiseks ning varustatud spetsiaalse rõngasadapteriga.
Kaasasolev pihusti otsik võimaldab puhastit kasutada ka ilma doseerimispüstolita.
greenteQ puhasti lahustab ja kõrvaldab värske polüuretaanvahu. Musta värvi standard-keermeadapteriga sobib
balloon kõikidele standard doseerimispüstolitele. Tänu balloonis olevale survegaasile on võimalik mugav püstoli
sisemuse puhastus ja loputus. Puhastusaine ei kahjusta püstolit.
Regulaarne kasutamine pikendab oluliselt doseerimispüstoli funktsiooni ja eluiga.

Hea puhastusvõime
Kõrge efektiivsus
Varustatud rõngasadapteriga püstoli sisemuse puhastamiseks.
Teisaldatava pihusti otsikuga.

Nimetus

Sisu

Kastis

VBH Artikli nr.:

greenteQ püstolipuhasti

500ml

12 tk

180.005 / 0000

Hindadele lisandub käibemaks 20%

Hind / tk.
40,00 EEK

