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Capatect IDS Elektroquader
Integruota detalė elektros instaliacijai (rozetėms, jungikliams,
lempoms), naudojama vidinio šiltinimo sistemose.

Produkto aprašymas

„Elektroquader“ detalės integruojamos į vidinio šiltinimo sistemas „Capatect IDS Aktiv“ ar „Capatect 
IDS Mineral“ šių sistemų montavimo metu. „Elektroquader“ detalės klijuojamos visu paviršiumi. 

Paskirtis

■ Paruoštos naudoti elektros lizdų dėžutės  Ø 60 mm kaip viengubi arba dvigubi moduliai.
■ Tarpusavyje suderintos izoliacinė ir instaliacijos medžiagos. 
■ Iš anksto išgręžtas 10 mm įvadas kabeliui.
■ Izoliacijos storis nuo 60 mm iki 120 mm, ploninama individualiai.
■ 60 mm instaliacinis, didelio tankio EPS putplastis.
■ Lempų laikikliai tik su iš anksto išgręžtu 10 mm įvadu.
■ Nedidelio svorio elementus (lempas, telefonspynes ...) galima tvirtinti medvaržčiais arba

savisriegiais.
■ Optimizuoja šalčio tiltelius.

Savybės

Sausoje vietoje.Laikymas

Matmenys: 200 x 200 mm.
Mažiausias storis: 60 mm;  didelio tankio EPS putplastis
Izoliacinė medžiaga: 60 – 120 mm EPS  λ = 0,031 W/(mK) -  ploninama individualiai.

Techniniai duomenys

IDS Elektroquader Vnt./Pakuotė

Viengubas

Tiekiama atskirai!Dvigubas

Lempa

Dengimas

Išsamesni duomenys apie vidinio šiltinimo sistemos montavimą, žr. brošiūrą „Capatect IDS vidinio
šiltinimo sistemos“.

Montavimas

Nuorodos

Šiame produkte yra > 0,1% koncentracijos heksabromciklododekanų (HBCD) – CAS Nr. 25637-99-4.
 
Laikytis saugos duomenų nuorodų.
Pjaustyti atidžiai, stengiantis išvengti likučių. Atsiradusias atliekas sutvarkyti pagal EAK 170203
(plastikas) arba pagal  EAK 170604 (izoliacinė medžiaga).

Atliekų tvarkymas
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