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Obszary stosowania 

Do wstępnego wypełniania  
i nadawania prawidłowych wymia-
rów podczas wykonywania spoin 
elastycznych. 

Właściwo ści produktu 

Remmers Unterfütterungsschnüre 
wykonane są z otwarto komórko-
wej pianki polietylenowej. Są sta-
bilne wymiarowo, nie ulegają gni-
ciu i nie zawierają niszczących 
ozon gazów. Są odporne na dzia-
łanie wielu rozpuszczalników. 

Sposób stosowania 

Remmers Unterfütterungsschnüre 
mogą być wciskane w spoiny wy-
łącznie za pomocą tępych przed-
miotów – nigdy nie należy używać 
wkrętaków, dłut lub podobnych na-
rzędzi. W celu ustalenia właściwej 
średnicy należy przestrzegać że-
laznej reguły szerokość spoiny + 5 
mm.  

 

 

Wskazówki 

Remmers Unterfütterungsschnüre 
mogą być stosowane w kontakcie 
z dowolnym materiałem uszczel-
niającym jak i z piankami poliure-
tanowymi. 

Rodzaj opakowania, zu życie, 
składowanie 

Rodzaj opakowania: 
Różne średnice 
nr art. 4250  15 mm Ø  
nr art. 4251  20 mm Ø 
nr art. 4252  25 mm Ø 
nr art. 4253  30 mm Ø 

Składowanie: 
Okres składowania jest nieograni-
czony. 

 

Bezpiecze ństwo, ochrona  
środowiska, usuwanie                

Bliższe informacje na temat bez-
pieczeństwa podczas transportu, 
składowania i stosowania oraz na 
temat usuwania i ochrony środowi-
ska znajdują się w aktualnej karcie 
charakterystyki produktu. 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 4250-4253 

Unterfütterungsschnüre 
Sznur z pianki polietylenowej o otwartych  
komórkach 

Dane techniczne  produktu  

Gęstość:  ok. 18 kg/m3 

 Stauhärte (wg DIN 53571) ok. 6 kpa 
Rozszerzenie przy zerwaniu  
(wg DIN 53571): ok. 130% 
Zakres temperatur stosowania: ok. -40/+100°C 
 

Powyższe wskazówki zostały zestawione w naszym dziale 
produkcji według najnowszego stanu wiedzy i techniki sto-
sowania. Ponieważ rodzaje zastosowań i sposób użycia 
są poza naszą kontrolą, z treści tej instrukcji nie wynika 
żadna odpowiedzialność producenta. 
 
Wskazówki wykraczające poza zawartość tej instrukcji lub 
wskazówki różniące się od treści instrukcji wymagają pi-
semnego potwierdzenia przez zakład macierzysty. 
W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki 
handlowe. 
 
Z wydaniem niniejszej instrukcji technicznej poprzednie 
tracą swoją ważność. 

Gęstość:  ok. 18 kg/m3 

 Stauhärte (wg DIN 53571) ok. 6 kpa 
Rozszerzenie przy zerwaniu  
(wg DIN 53571): ok. 130% 
Zakres temperatur stosowania: ok. -40/+100°C 
 

Gęstość:  ok. 18 kg/m3 

 Stauhärte (wg DIN 53571) ok. 6 kpa 
Rozszerzenie przy zerwaniu  
(wg DIN 53571): ok. 130% 
Zakres temperatur stosowania: ok. -40/+100°C 
 

Gęstość objętościowa:  ok. 15 kg/m³ 

Reakcja na ogień: klasa B2 
Twardość (wg DIN 53571) ok. 2 kPa 
Rozszerzenie przy zerwaniu  
(wg DIN 53571): ok. 130% 
Zakres temperatur stosowania: ok. -40/+100°C 


