KGF

Těsnicí límec do základové desky

Těsnicí límec KGF je určen k betonáži do základové desky
z vodostavebního betonu bez vnější fóliové hydroizolace.
Instaluje se přímo na kanalizační potrubí v místě budoucí
podlahy. Je vyroben z odolného ABS plastu s dvojitým
TPE těsněním. Největší výhodou je velmi snadná montáž
bez nutnosti použití jakéhokoli nářadí. Stačí límec
navlhčit vodou a natáhnout na očištěné potrubí.
Těsnicí límec KGF je spolehlivým prvkem radonové ochrany.
Po betonáži je vodotěsný a plynotěsný do 2,5 baru.

Přednosti na první pohled
• vodotěsný a plynotěsný do 2,5 baru
• spolehlivý prvek radonové ochrany

Těsnicí límec KGF

• vysoká pevnost a stabilita
• pro standardní kanalizační potrubí
• snadná montáž bez nářadí
• vyrobeno z vysoce odolných materiálů
- ABS a TPE
• běžně skladem – rychlé dodání

Příklady použití:

Inteligentně skrz zeď

Tabulka rozměrů:
Vnější průměr
potrubí v mm

Vnější průměr
límce v mm

Objednací
číslo

110

212

KGF 110

125

227

KGF 125

160

262

KGF 160

HMK

HMK 30x3,5

Přednosti na první pohled
• vodotěsný a plynotěsný do 2,5 baru
• spolehlivý prvek radonové ochrany
• vysoká pevnost a stabilita
• pro zemnicí pásek nebo kulatinu
• snadná a rychlá montáž
• použity vysoce odolné materiály – EPDM
a nerezová ocel
• běžně skladem – rychlé dodání

Těsnicí límec HMK

HMK 8-10

Tabulka rozměrů:
Typ zemnění/vnější
průměr potrubí

Vnější průměr
límce v mm

Pásek FeZn 30x4

120

HMK 30x3,5

Kulatina Ø 10 mm

105

HMK 8-10

DN 125 (120-130 mm)

213

HMK 125

KG DN 140 (135-148 mm)

228

HMK 140

KG DN 200 (195-210 mm)

282

HMK 200

Příklady použití:

Jsme tady pro Vás.
Zcela jedno jaké požadavky a přání máte – dodáme Vám každé provedení.
Rychle a cenově výhodně. Kontaktujte nás! Osobně Vám velmi rádi poradíme.

Bettra, s.r.o.
V Háji 1092/15, 170 00 Praha 7

Telefon: 220 874 790
Mobil: 603 206 593

Objednací
číslo

bettra@bettra.cz
www.bettra.cz
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Těsnicí límec HMK je určen k betonáží do základové desky
z vodostavebního betonu bez vnější fóliové hydroizolace.
Límce HMK 30x3,5 a HMK 8-10 se instalují přímo na
zemnicí pásek nebo kulatinu. Ostatní HMK na kanalizační
potrubí v místě budoucí podlahy. Všechny typy jsou
vyrobeny z odolné gumy EPDM a dvou stahovacích
nerezových pásků. Výhodou je velmi snadná montáž.
Stačí límec navlhčit vodou, natáhnout na očištěné potrubí
a dotáhnout stahovací pásky. Těsnicí límec KGF je
spolehlivým prvkem radonové ochrany.
Po betonáži je vodotěsný a plynotěsný do 2,5 baru.

Údaje v této tiskovině se opírají o naše současné technické znalosti a zkušenosti. Nezbavují zpracovatele a uživatele kvůli množství možných vlivů při zpracování a aplikaci našich výrobků od vlastních zkoušek a pokusů.
Náhradu poskytujeme na všechny díly, které nejsou v důsledku vad materiálu použitelné. Náhradu neposkytujeme za vady podmíněné přepravou nebo skladováním nebo spočívající v chybné montáži a jejích důsledcích.

Těsnicí límec do základové desky

