emco Bau
emco MARSCHALL Premium Large (velik) z vložkom MAXIMUS 512
PSL Maximus
tip

512 PSL Maximus

obremenitev

normalno do močno

nosilni profil

okrepljeni nosilni profili iz torzijsko trdnega aluminija, z
izolacijo Premium proti pohodnemu zvoku na spodnji strani

ca. Višina (mm)

12

Opozorilo glede višine

Dejanska višina vložka je lahko zaradi uporabnega sloja za
ca. 2 mm višja.

nastopna ploskev

Spuščeni, odporni vložki MAXIMUS v kakovosti Bfl-S1
(čistilna talna obloga Sauberlauf iz specialnih poliamidnih
niti, 100 %)

standarden razmik med profili ca.
(mm)

5 ,distančniki iz gume

avtomatski sistemi vrat

presledek med profili opcijsko tudi 3 mm za predel
rotirajočih vrat po EN 16005

Protizdrsna varnost

protizdrsna lastnost R 12 po DIN 51130

barve

antracit 80.02
rjava 80.04
rdeča 80.07
črna dessiniert 81.01
črna 80.01

posebne barve

Možnost izbire drugih barv iz naše kolekcije Sauberlauf.

gorljivost

gorljivost kompletnega predpražnika po EN 13501 in Bfl-s1

povezava

s plastiko ovito inox vrvico

garancija
Vložek je certificiran v skladu s
postopkom TÜV PROFiCERT product Interior (Standard)

Francoska uredba VOC (Uredba o hlapnih organskih
snoveh)
LEED v4 (izven Severne Amerike)
Eksemplarična stopnja BREAM
Belgijska uredba VOC (Uredba o hlapnih organskih snoveh)
AgBB (Odbor za zdravstveno vrednotenje gradbenih
proizvodov)
MVV TB Priloga 8, 9 / Splošni pogoji

Material z rebrasto zgornjo površino

100 % PA 6.6 (poliamid)

Razred obremenitve

Primerno za objekt 33

1/2

Barvna obstojnost proti svetlobi ISO
105 BO2

dobro 5-6

Barvna obstojnost proti drgnjenju ISO
dobro 5
105 X12
Barvna obstojnost proti vodi ISO 105
E01

dobro 5

Zmanjšanje bakterij EHEC ASTMe2149

29,4 %

Zmanjšanje bakterij vrste
Staphylococcus Aureus ASTM-e2149

16,7 %

Zmanjšanje bakterij vrste Klebsiella,
ki povzročajo pljučnico, ASTM-e2149

68,2 %

izmere

Širina predpražnika:.........................mm (dolžina palice)
Globina palice:.........................mm (smer hoje)
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