
SAATKE KONTAKTITAOTLUS

Kergpaneel SP2B E-PIR Agripro välis- ja siseseintele

Sandwich-paneel SP2B E-PIR Agripro on saadaval paksustes 40 - 100 mm.

See tasakaalus omadustega toode on suurepärane lahendus kasutamiseks põllumajandushoonetel.

Spetsiaalne Csafe™ pinnakate tagab suurepärase toimivuse ja lihtsa hoolduse.

Võrreldes tavaliste pinnakatetega on Csafe™ väga vastupidav kriimustustele, korrosioonile ja UV-

kiirgusele. Kaitseb paremini ka mustuse eest.

See sandwich-paneel on täidetud jäiga HCFC-vaba, isekustuva ja keskkonnasäästliku

polüisotsüanuraatvahuga (PIR). Suurepärased soojusisolatsiooniomadused võimaldavad paneeli

paksust vähendada, mis toob omakorda kaasa madalamad transpordi- ja paigalduskulud, samuti

olulise säästu hoone elutsükli kulude osas.

Kasutusala:

• Välisseinad

• Siseseinad

Ruukki veebilehel olev sisu on hoolikalt kontrollitud. Ruukki ei võta endale siiski mingisugust vastutust võmalike vigade ega käesolevas
veebilehe väljavõttes olevate andmete valest kasutamisest põhjustatud otsese või kaudse kahju eest. Tootja jätab endale õiguse teha

muudatusi. Ajakohase info leidmiseks külastage www.ruukki.ee.
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Toode Kergpaneel SP2B E-PIR Agripro välis- ja siseseintele

Mooduli standardlaius 1100 mm

Miinimumpikkus 2000 mm

Maksimumpikkus 12000 mm

Välimise teraslehe paksus 0,4 mm

Sisemise teraslehe paksus 0,4 mm

Väline tuletundlikkus NRO

Paksus D (mm) 40 60 80 100

Kaal (kg/m2) 8,3 9,1 9,8 10,5

Soojusjuhtivus (W/m2K) 0,56 0,36 0,27 0,22

Heliisolatsioon Rw (dB) 24 24 24 24

Tuletundlikkus B-s2, d0 B-s2, d0 B-s2, d0 B-s2, d0

Kõik tooteomadused vastavad standardile EN 14509.

Pinnakatted

Pind Pinnakate Korrosiooniklass UV resistance Värvid

Välispind CSAFE * C4 Ruv4 RAL9002

Välispind Polüester C3 Ruv2-3 RAL9002, RAL9006

Sisepind CSAFE * C4 - RAL9002

Sisepind Polüester C3 - RAL9002

*) valikuline materjal

Üldandmed

Värvid ja pinnakatted
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UV-kindlus kirjeldab, kui hästi suudab kattematerjal oma algset värvi ja läiget säilitada vastavalt

standardile EN10169. Mida kõrgem on klass, seda parem on kindlus.

Keskkonnaklassid kirjeldavad väliseid kliimatingimusi vastavalt standardile EN12944. Mida kõrgem on

klass, seda agressiivsem on keskkond.

Lugege lisateavet UV-kindluse ja keskkonnaklasside kohta.

RAL 9002 Grey white

Pinna profileeringud

Lineeritud profileeringu variant Mikroprofileering profileeringu

variant
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Salvestage BIM elemendid oma arvuti töölauale

ProLib keskkond toob Ruukki tootevaliku BIM elemendid

3D formaadis teie arvuti töölauale kasutamiseks AutoCad,

Autodesk Revit, Archicad ja Tekla Structures

programmides. Tootekataloogid koondavad kõik vajalikud

kujujoonised ja sõlmejoonised ühte kohta. Kataloogide

sisu uuendamise kohta saadetakse automaatteated.

Kasutajana saad kindel olla, et sind huvitav tooteinfo on

pidevalt ajakohane. ProdLib keskkonda saab kasutada ka

eraldiseisva töölauarakendusena.

MINGE BIM KATALOOGI

Projekteerimistarkvara Traypan® sandwich-paneelidele

Projekteerimisrarvara TrayPan® võimaldab projekteerida

Ruukki metallkattega sandwich-paneele. Paneele saab

dimensioneerida töötama nii ühe- kui ka mitmeavaliste

konstruktsioonidena. Vaid mõne parameetri

sisestamisega on võimalik määrata tuule surve- ja

imemiskoormused. Rakendus kalkuleerib ka vajalikud

kinnitusvahendid.

LAADIGE ALLA TRAYPAN®

Leidke siit Ruukki sandwich-paneelidega seotud dokumendid. Dokumendid on organiseeritud

dokumendi tüübi alusel. Vajutades lingile liigute edasi dokumendikogusse.

Projekteerimine

Tehniline dokumentatsioon
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Tootekirjeldused

b

Lisatarvikute
dokumendid

b

Koormustabelid
b

Paigaldusjuhendid

b

Hooldusjuhendid

b

Helipidavuse
näitajad

Leidke siit Ruukki sandwich-paneelidega seotud sertifikaadid ja muud dokumendid. Dokumendid on

organiseeritud dokumendi tüübi alusel. Vajutades lingile liigute edasi dokumendikogusse.

Sertifikaadid
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Toimivusdeklaratsioonid

b

Toote
keskkonnadeklaratsioonid

b

Sissetungi
vastupidavuse
sertifikaadid

© 2021 Rautaruukki Corporation. All Rights Reserved.
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