P-PIPE/P-CABLE

Toote MIS teabeleht
Hoonesisend MIS 90
Membraani sisestussüsteem

Hoonesisendi innovatsioon
MIS 90 on universaalne hoonesisend, mis paigaldatakse
tavalistesse seintesse puuritud aukudesse. Seda kasutatakse
hoone ühenduste gaasi- ja veekindla tihenduse tagamiseks
lahtises konstruktsioonis.
MIS 90 on integreeritud sisestusmembraaniga hoonesisend.
See võimaldab suunatud ja reguleeritud polümeeri sisestamist ning lühendab hoone ühenduse monteerimise aega.
MIS 90 on täiuslik ja töökindel tihend igat tüüpi kaablitele
ja veetorudele, mis paigaldatakse puuraukudesse Ø 92–102
mm. Kaablid või torud tihendatakse ilma täiendava kahanduseta, kasutades tihendushülssi, mis sobib kõigile tavaliste
mõõtudega torudele ja kaablitele.
Hoonesisend MIS, tooteartikkel: MIS 90

Hoonesisend MIS 90 –
eelistest lühidalt

Nõutavad tarvikud
2-komponendiline
polümeerisüsteem
(VP 601)

• Gaasi- ja veetihe kuni 1 baar
• Puuraukudele Ø 92–102 mm
• Tihendamiseks kasutatakse segmenteeritud rõnga
tehnoloogial põhinevaid paindlikke ja kohandata
vaid tihendushülsse
• Seina paksustele 200–900 mm ja 900–1200 mm

Tuubipüstol

EH 300/1400

Kiirpinguti

• Kiire paigaldus kõigest mõne minutiga
• Roostevabast terasest kinnitusrihmad
• Tihendushülss tarnitakse umbdetailina
MIS 90-SVS

Intelligentsed läbiviigud!

Cable and Pipe Sealing Systems

tarnitakse koos ühilduvate
seinarosettidega

Seinarosett, tooteartikli tähistus: WAR 90
Universaalne tihendushülss
MS 75-U 1/24-52
1 segmenteeritud rõngastega puurauk
Rakenduse vahemik: Ø 24–52 mm
Kui kasutatakse mikrotorusid, siis juhitakse need avardusse läbi
MIS 90 ääriku ja piki MIS 90 manteltoru ning suunatakse hoonesse
läbi seinarosetis WAR 90/100-SG-1/125-63+2/7 oleva kahe
eraldi avause.
Nõutav avardus: Ø 92–102 mm
Universaalne tihendushülss
MS 75-U 1/24-52
1 segmenteeritud rõngastega puurauk
Rakenduse vahemik: Ø 24–52 mm
Kui kasutatakse mikrotorusid, siis juhitakse need avardusse läbi
MIS 90 ääriku ja piki MIS 90 manteltoru ning suunatakse hoonesse
läbi seinarosetis WAR 90/100-SG-1/125-63+2/7 oleva kahe
eraldi avause.
Nõutav avardus: Ø 92–102 mm

Tihendushülsid tarnitakse umbdetailidena ning need sobivad kasutamiseks ka renoveerimistöödel.

Seinarosett WAR 90
Seinarosett WAR 90 on osa hoonesisendist MIS90.
Seda võib kasutada avardustele Ø 90–100 mm. Erinevate
segmenteeritud rõngaste eemaldamine võimaldab
tsentreerida liine läbimõõduga Ø 25–63. Seinaga samas
tasapinnas teostatav paigaldus tagab korraliku viimistluse.

Seinarosett, tooteartikli tähistus: WAR 90

Me oleme teie päralt
Me saame pakkuda teie kõikidele vajadustele ja soovidele vastavaid versioone.
Kiirelt ja taskukohaselt. Võtke meiega ühendust! Me nõustame teid rõõmuga.

Esindaja Eestis:
OÜ Langeproon Inseneriehitus
Käo tn.52/1, Tallinn 11311

Tel 6552 502, Faks 6551 469
www.langeproon.ee

Brošüüris esitatud teave põhineb meie praegustel teadmistel ja kogemustel. Kuna toodete käsitsemisel ja kasutamisel võib esineda palju erinevaid toimeid, tuleb siin esitatud teavet kasutada ainult juhindumiseks. See ei vabasta toodete paigaldajaid ja kasutajaid kontrollide ja
katsete teostamise kohustusest. Me vahetame välja kõik osad, mis osutuvad kasutuskõlbmatuks defektsete materjalide tõttu. Toodet ei asendata transportimisel, hoiustamisel või valesti teostatud paigaldamisel või selle tagajärjel tekkinud kahjustuste korral.

Hoonesisend MIS 90
Membraani sisestussüsteem

