Wyłączny Dystrybutor

Oddychająca piana otwartokomórkowa TOGO
Szanowni Państwo, ciągły rozwój branży natryskowej i rosnąca sprzedaż pozwoliły nam w roku 2014
na zaproponowanie Państwu jednego z najlepszych produktów na świecie w bardzo atrakcyjnej cenie.
Piana otwartokomórkowa TOGO firmy Totochemical spełnia najwyższe standardy, zarówno od strony
oczekiwań klienta, jak i wykonawcy natrysku.
Zapewniamy doradztwo zarówno przy doborze piany, urządzeń czy też użytkowania produktu na
urządzeniach , które Państwo już posiadacie.
Firma TBH Polska sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem piany TOGO. Serdecznie zapraszamy do
zakupu i korzystania z jednego z najlepszych produktów na świecie.
Pracując pianą TOGO otrzymujecie Państwo pełne wsparcie naszej firmy oraz referencje od zadowolonego klienta. Piana posiada pisemną gwarancję producenta na okres minimum 25 lat.

Właściwości materiału:

Serdecznie zapraszamy do przetestowania bardzo atrakcyjnego cenowo produktu o niespotykanych
właściwościach.
Wartość

Gęstość ρ
9,4 kg/m³
Współczynnik przewodności cieplnej λD
0,034 W/m-K
Oddychalność l
1,6 10-9 m²/s-Pa
Przepuszczalność wody δ
18,4 10-12 kg/m-s-Pa
Właściwości izolacji akustycznej Rw
dB 35
Klasa odporności ogniowej
Bs-s1, d0 (EN 13823)
Potencjał powstania korozji Nie wykryto śladów korozji
Gwarancja
25 lat

Gwaracja: 25 lat

Firma TBH Polska Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem i serwisem systemu Graveco w Europie .

Dlaczego wybrać pianę TOGO ?
Powłoka poliuretanowa - zastępuje wełnę i styropian
1. posiada najlepsze parametry izolujące
2. daje gwarancję szczelności izolacji
3. posiada właściwości oddychające
4. powłokę cechuje trwałość - minimum 25 lat
5. bardzo łatwo się spienia
6. wzmacnia konstrukcję nośną
7. nie posiada spoin (brak mostków termicznych)
8. umożliwia pracę w niskich temperaturach
9. już po krótkim czasie od aplikacji jest bezwonna
10. jest przetestowana i przebadana w/g najnowszych norm
11. można ją natryskiwać przy użyciu większości maszyn
12. posiada sprawdzony w praktyce współczynnik λD

Maszyny do natrysku Graveco

13. jest odporna na pleśń i grzyby
14. powstrzymuje gryzonie
15. zapewnia poprawę jakości powietrza w domach
16. zmniejsza ilość alergenów w domach
17. poprawia akustykę w domach
18. oszczędność energi po wykonaniu izolacji do 50%
19. dostarczana jest w opakowaniach 450 kg i 110 kg
20. jest bardzo atrakcyjna cenowo
21. jest łatwo dostępna i popularna w Polsce

Komponenty do natrysku

Cena:
Piana TOGO posiada 25 lat gwarancji producenta

Informacja cenowa, oferty:

www.graveco.com
nr tel.: 605 061 913
nr tel.: 61 896 36 15
e-mail: biuro@natrysk.com

2,69 EUR / kg
* zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji bądź zmiany niniejszej specyfikacji technicznej
** niniejszy folder nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów prawa
*** cena netto loco magazyn dystrybutora

Pistolety Graveco Raptor II

Zapraszamy serdecznie, doradztwo bezpłatne poparte wieloletnim doświadczeniem w branży.
Zapewniamy również dostawy jednych z najlepszych komponentów chemicznych na świecie.
TBH Polska Sp. z o.o. ul. Bukowska 14, 62-080 Sierosław, www.graveco.com biuro@tbh-polska.com tel. 61 8963 615

