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KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Właściwości:

Zdjęcie i rysunek techniczny:

Profil greenteQ Klima Konform  to nowego rodzaju materiał konstrukcyjno- powodując pęknięcia elementu budowlanego. Doskonałe właściwości 
izolacyjny, który łączy w sobie najwyższą wytrzymałość z najlepszymi izolacyjności cieplnej profilu poprawiają również przy niewielkiej sile tłumienia 
właściwościami izolacyjności cieplnej. ogólną jakość systemów okiennych.
Doskonałe właściwości konstrukcyjne, jak wysoka sztywność (tylko 2% Właściwości dyfuzyjne gwarantują bezpieczne zastosowanie na wrażliwych 
odkształcenia przy obciążeniu użytkowym), długotrwała stabilność i możliwość powierzchniach będących w kontakcie z innymi materiałami i umożliwiają 
przykręcania bez wcześniejszego nawiercania otworu za pomocą szybkie odprowadzenie wilgoci. Stabilność wymiarów w zmiennych warunkach 
standardowych wkrętów mocujących (do okien lub płyt wiórowych) pozwalają atmosferycznych oraz mrozoodporność i właściwości izotropowe gwarantują 
na stosowanie profilu tam, gdzie dotychczas tworzyły się mostki cieplne. bezproblemowe użytkowanie na długie lata.
Wysoka ciągliwość profilu zapewnia jego proste i bezpieczne zastosowanie. Profil greenteQ Klima Konform  można poddać obróbce za pomocą 
Mimo wysokiej sztywności wydłużenie przy zerwaniu wynosi ponad 10%. standardowych narzędzi do drewna (można ciąć, frezować i heblować).
Oznacza to, że nierówności podłoża zostaną wyrównane bez szkód, wystające 
elementy, jak np. małe kamienie wciskają się w materiał izolacyjny nie 
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OKUCIA OKIENNE - Profil Klima Konform 60/80

Profil Klima Konform 60/80
Profil greenteQ Klima Konform  do systemu greenteQ Klima Konform Standa d oraz VAM.60/80 r

Instrukcje użytkowania, dane dotyczące produktu i jego osiągnięć oraz inne dane techniczne stanowią w odniesieniu do naszych produktów greenteQ jedynie ogólne wskazówki. Służą one do tylko opisu właściwości i budowy produktów i nie stanowią 
gwarancji w rozumieniu § 443 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB). Ze względu na szeroki zakres możliwych zastosowań naszych produktów obowiązkiem użytkownika jest sprawdzenie, czy dany produkt nadaje się do jego celów. Nasze doradztwo 
techniczne udzielane ustnie, pisemnie lub w postaci przeprowadzonej próby służy tylko do Państwa informacji i jest absolutnie niewiążące.

System greenteQ Klima Konform

Profil greenteQ Klima Konform 60/80
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Instrukcje użytkowania, dane dotyczące produktu i jego osiągnięć oraz inne dane techniczne stanowią w odniesieniu do naszych produktów greenteQ jedynie ogólne wskazówki. Służą one do tylko opisu właściwości i budowy produktów i nie stanowią 
gwarancji w rozumieniu § 443 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB). Ze względu na szeroki zakres możliwych zastosowań naszych produktów obowiązkiem użytkownika jest sprawdzenie, czy dany produkt nadaje się do jego celów. Nasze doradztwo 
techniczne udzielane ustnie, pisemnie lub w postaci przeprowadzonej próby służy tylko do Państwa informacji i jest absolutnie niewiążące.

Nazwa Opakowanie Nr artykułu VBH

Profil standard greenteQ Klima Konform 60 x 80 x 2150 mm 1 szt. 402.585 / 0000

Dane techniczne:

Wartość nominalna przewodności cieplnej λ 

Średnie naprężenie przy odkształceniu 2,0% f (ε=2,0 %)c

Średnie naprężenie przy odkształceniu 5,0% f (ε=5,0 %)c

Maks. wchłanialność wody (przy całkowitym zanurzeniu) aks. absorpcja m H O 2

Klasa ogniowa materiałów budowlanych

Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej

Moduł sprężystości w zakresie liniowo-sprężystym, moduł sprężystości E

Wydłużenie przy zerwaniu (maks. odkształcenie przy zerwaniu)

Współczynnik rozszerzalności cieplnej (w temp. 20°C)

Współczynnik przenikania ciepła

Zalecane dopuszczalne naprężenie (przy obciążeniu użytkowym) σ zul

Wartość współczynnika pełzania (maks. oczekiwane długotrwałe odkształcenie przy obciążeniu użytkowym)

Zmiana wymiarów po 24 h w wodzie

0,04 W/mkEN 12667

1,55 N/mm²

1,74 N/mm²

EN 826

EN 826

5 - 10 Vol% WL (T)10EN 12087

klasa EEN 13501

~ 20 μEN 12086-1

85,0 N/mm²

> 10 %

-5 5-10*10 (1/K)

0,666 W/(m²K)

0,78 N/mm²

< 3 %

ok.. 0,5 %

KLASYFIKACJANORMA

Forma dostawy:

Profil dostarczany w całości o długości 2,15 m.

Ogólne wskazówki

Wszelkie wcześniejsze wydania karty technicznej produktu tracą niniejszym ważność.

Profil Klima Konform 60/80
Profil greenteQ Klima Konform 60/80 do systemu greenteQ Klima Konform Standard oraz VAM.
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