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3,5 mm-es gumi padlóborítás  
    

Leírás     

 

▪  Alapanyag: szintetikus kaucsuk  

▪  Halogénmentes  

▪  Elektrosztatikusan vezetőképes padlóborítás a MSZ EN 61340-4-1 szerint  

▪  Hosszútávon megőrzi rugalmasságát és lépéshang-csökkentő  

▪  Kiváló hő tűrő képesség  

▪  Szállítási forma: tekercsben vagy méretre szabva  

▪  Nem szükséges leragasztani 

▪  Multifunkcionális  

 

Műszaki adatok     

Tulajdonságok  Szabvány  Követelmények  Jellemző értékek  

    
Vastagság  EN 428    3,5 mm   
Tömeg      4400 g/m²  
Szállítási mód  EN 430    1,22 x 12 m 

  
Földelési ellenállás RE 

  
MSZ EN 61340-4-1  

MSZ EN 61340-4-1  
RE  ≤ 106

  Ω   104  – 105  Ω  

Személyi vezetőképesség ellenállás  
cipőnélRE   System                                             ESD STM 97.1-1999  

MSZ EN 61340-5-1/TR2 
≤ 35 MΩ (≤ 3,5 x 107  Ω) 

106  – 108  Ω  
                                                                               

   (Javaslat elsődleges személyi földelésre)  (cipőtípustól függően)   

Sétálómérés  ESD STM 97.2-1999                  Ajánlat:   
(a testfeszültség mérése)  
  

 Ideális esetben: Feltöltődési feszültség <100 V  
Ha a feltöltődés> 100 V, akkor a töltés-               Feltöltődési feszültség < 100 V 
csökkenési idő < 0,3 s                                             (cipőtípustól függően)  

 
Meleg hatására történő anyagváltozás  DIN 1817 / EN 434  ± 0,4 %  ± 0,3 %   
Dörzsölés 5 N terhelésnél  DIN 53516 / ISO 4649  ≤ 250 mm³  200 mm³  

Maradványhatás  DIN 51955 / EN 433  ≤ 0,10 mm  0,03 mm  

Kémiai hatás  DIN 51958 / EN 423  nincs elszíneződés       Megfelelő, függ a koncentráció és a behatási idő mértékétől  

  Viselkedés tűz esetén                                DIN 4102                                      B2                                                            B1  
 

Megjegyzések    

 
    A gyártás során felmerülhetnek színbeli eltérések és apró műszaki módosítások, amennyiben azok a termelés javítását szolgálják, ennek jogát fenntartjuk. A tipikus 

értékeket a fent említett normákra támaszkodva a gyakorlatnak megfelelően kezeljük.  

 **      olajok, zsírok, savak és lúgok, valamint más agresszív kemikáliák erős behatásánál  konzultáció szükséges.  
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