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PRYŽOVÝ PROFIL
RUBBER PROFILE

Obj. číslo
Supply No.

Název
Name

Typ
Type

K

(mm)

T

(mm)

Použití v rozmezí teplot
Use in the temperature range

(°C)

Balení
Package

(m)

40102006 Pryžový profi l EPDM / rubber profi le / 20 x 3,5 mm (černý/black) A 20 3,5 od -50 °C do +120 °C 30
40102506 Pryžový profi l EPDM / rubber profi le / 25 x 4,5 mm (černý/black) B 25 4,5 od -50 °C do +120 °C 30
40104004 Pryžový profi l EPDM / rubber profi le / 40 x 4,0 mm (černý/black) MASIV C 40 4,0 od -50 °C do +120 °C 50
40202000 Pryžový profi l silikonový/kluzný / sillicone/sliding rubber profi le / 20 x 3,5 mm (šedý/gray) D 20 3,5 od -50 °C do +225 °C 50
40202500 Pryžový profi l silikonový/kluzný / sillicone/sliding rubber profi le / 25 x 4,5 mm (šedý/gray) E 25 4,5 od -50 °C do +225 °C 50

Popis:
Pryžové EPDM a silikonové profi ly slouží k tlumení 
a přerušení vedení vibrací z potrubí do stavební 
konstrukce. Silikonové profi ly dále slouží díky svému 
tvaru a nízkému tření silikonu k vytvoření kluzných 
závěsů.

Description:
Rubber EPDM and silicone profi les serve to soundproofi ng 
and interrupting the conduction of vibration from the 
pipeline to the building structure. Furthermore, the 
silicone profi les are designed to create sliding attachment 
of pipeline due to their shape and low friction.

Technické údaje pryžové tlumící vložky / Technical data of rubber lining:

Materiál / Material: EPDM
Chování při požáru / Reaction to fi re: dle DIN 4102:1998

třída stavebních hmot B2 / class of building materials B2
Použití v rozmezí teplot / Use in the temperature range: od/from-50 °C do/to +120 °C
Tvrdost pryžové vložky / Hardness of rubber lining: 45° ± 5 Shore A / 15s
Ochrana proti hluku / Noise protection:                                DIN 4109

Technické údaje silikonové tlumící vložky / Technical data of silicone rubber lining:

Materiál / Material: silikon / silicone
Chování při požáru / Reaction to fi re: dle DIN 4102:1998

třída stavebních hmot B2 / building material class B2
Použití v rozmezí teplot / Use within temperature range: od/from -50 °C do/to +225 °C
Tvrdost pryžové vložky / Hardness of rubber lining: 60° ± 5 Shore A / 15 s


