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Valdorpel brand-, rook en geluidwerend
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Langere lengtes kunnen op aanvraag worden geleverd.

Artikelnummer: Lu-1800CNSFS###
Omschrijving:
Valdorpel is geluidwerend (45 dB.), brandvertragend en
rookafsluitend door toepassing van Grafate strips.
Horizontaal sluitingsmechanisme, bij sluiting gelijkmatige
drukverdeling over de lengte van het afsluitprofiel.
Instelbaar ,indien vloer onregelmatig is of scheef loopt,
d.m.v. instelschroef.
Verkrijgbaar met een slijtvast afdichtingsrubber dat bestaat
uit een coextrusie van verschuimd Dutra (EPDM).
Afwijkende lengtes op aanvraag.
Toepassing:
 Houten deuren
Verkrijgbare lengtematen:
43-53-63-73-83-93-103-113-123 cm
Dorpels zijn max. 10 cm inkortbaar.
Freesmaat: 15,6 x 33,6 mm.
Slag: 13 mm.

Luvema is de eerste leverancier die valdorpels levert die brandwerend en rookvertragend zijn. Dit is
mogelijk door het toepassen van GRAFATE-strips. Het materiaal GRAFATE heeft de volgende
voordelen:
 Werking van GRAFATE wordt niet aangetast door temperatuur- en/of
vochtverschillen.
 GRAFATE wordt niet aangetast door water of vocht, ook wordt de werking hierdoor
niet beïnvloed.
 GRAFATE is niet giftig, schoon en vuil- en bacterieafstotend.
 GRAFATE heeft een sterke opbouwdruk en kan tot 25 maal zijn eigen volume
uitzetten, ondanks dat blijft het mogelijk deuren te openen en daarna te sluiten
waarbij de rookwerende werking in tact blijft.
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4.

Inslagplaatje

Artikelnummer: inslagplaatje 19
Omschrijving:
Als aanslag voor de bediening van de valdorpels. Het plaatje kan
worden ingeslagen in een gat van 6 mm.
Verkrijgbare maat:
19 mm doorsnede
Boormaat: 6 mm.
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