emco Bau
emco MARSCHALL Premium 517 PS Maximus Image
tip

517 PS Maximus Image

dayanıklılık

aşırı

taşıyıcı profil

Güçlendirilmiş taşıyıcı profilleriyle burkulmaz özellikli,
yürüyüş sesi soğurucu Premium tabaka beslemeli
alüminyum

yaklaşık yükseklik (mm)

17

Yüksekliğe yönelik bilgi

İçeriğin gerçek boyutu, kullanım tabakası sebebiyle yakl. 23mm daha yüksek olabilir.

yürüyüş zemini

Bfl-S1 kalitesinde dayanıklı MAXIMUS içerikler (%100 özel
polyamid ipliklerden yapılmış temiz yürüme paspas)

standart profil aralığı yaklaşık (mm)

5 , lastik aralık koruyucu conta

otomatik kapı sistemleri

EN 16005'e uygun döner kapılar için opsiyonel 3 mm profil
aralığı da temin edilir

kaymazlık güvencesi

DIN 51130'a göre R 12 sınıfında kaymayı önleyici özellik.

renkler

i 350 mavi gri
i 80 bordo
i 260 kahve
i 380 koyu gri
i 210 koyu yeşil
i 120 leylak
i 30 portakal sarısı
i 20 sarı
i 420 altın rengi
i 270 grafit
i 340 gri bej
i 370 gri
i 250 yeşil
i 170 açık mavi
i 360 açık gri
i 440 açık yeşil
i 90 açık kırmızı
i 100 kiraz rengi
I430 somon rengi
i 230 yaprak yeşili
i 290 ışık mavisi
i 110 lila
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i 140 eflatun
i 200 lacivert
I330 maron rengi
i 220 nane rengi
i 40 portakal rengi
i 70 oksit kırmızı
i 180 petrol mavisi
i 150 şeftali
I310 karaca kahve rengi
i 60 kırmızı
i 160 kraliyet mavisi
i 320 kum rengi
i 240 kamış yeşili
i 390 siyah
i 300 gümüş
i 190 zümrüt rengi
i 280 çelik mavi
i 410 çelik gri
I450 sunset rengi
i 50 terracotta
i 130 üzüm rengi
i 400 beyaz
i 10 limon sarısı
özel renkler

Diğer renkleri temiz yürüme koleksiyonumuzdan
seçebilirsiniz.

yangında dayanıklılığı

Paspasın yangın dayanıklılığı EN 13501 Bfl-s1 normuna
göredir.

birleşme

plastik kaplamalı çelik halat ile

garanti
TÜV PROFiCERT- product Interior
(standart) uyarınca sertifikalı içerik

Fransız VOC (Uçucu Organik Bileşikler) Yönetmeliği
LEED v4 (outside North America)
BREAM Exemplary Level
Belçika VOC (Uçucu Organik Bileşikler) Yönetmeliği
AgBB
MVV TB Ek 8, 9 / ABG

Lifler

%100 PA 6.6 (Poliamit)

Zorlama sınıfı

Bina için uygun 33

ISO 105 BO2 uyarınca ışığa karşı
dayanıklı

iyi 5-6
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ISO 105 X12 uyarınca sürtünmeye
karşı dayanıklı

iyi 5

ISO 105 E01 uyarınca suya karşı
dayanıklı

iyi 5

Bakteriyel azalma EHEC ASTM-e2149

29,4 %

Bakteriyel azalma Staphylococcus
Aureus ASTM-e2149

16,7 %

Bakteriyel azalma Klebsiella
Pneumoniae ASTM-e2149

68,2 %

Ölçüler

Mat genişliği:.........................mm (çubuk uzunluğu)
Mat derinliği:.........................mm (yürüme yönü)

iletişim
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