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Хидрофобен шперплат от ШПЕРПЛАТ .bg
Строителен хидрофобен шперплат от тополова дървесина с лепилна връзка водоустойчива
фенол-формалдехидна смола.
Многослойната структура на водоустойчивия шперплат от 13 слоя гарантира
геометричната стабилност на платната.
За защита на лицевите повърхностти от влага и за постигане на гладка повърхност на
шперплата се използва покритие от 140 гр./кв.м. позволяващо многократна употреба на
платната.
хидрофобен водоустойчив шперплат, кофраж

Предимства на нашия шперплат




Предлаганите платна от водоустойчив шперплат са предназначени за тежък peжим употреба на шперплата;
Нашите платна от хидрофобен шперплат могат да бъдат използвани поне 20 пъти от всяка страна при
максимална ефективна употреба на шперплата;
Като вносител на един от основните производители на хидрофобен шперплат, компанията разполага с
водоустойчив шперплат на склад

Съвети за правилна употреба на
водоустойчив шперплат
Многократното използване и ефективността при работа с шперплата зависят от
правилната употреба, съхранение и поддръжка
Следвайки следните съвети Вие си гарантирате максимален живот на закупените платна от
водоустойчив шперплат:





Плоскостите да се съхраняват на сухо място;
С плоскостите да се манипулира внимателно с цел да не се нараняват ъглите и
лицата им;
След нарязване и пробиване кантовете да се запечатват с влагоизолационна боя;
Преди използване върху плоскостите да се полага кофражно масло за по-лесно
декофриране.

Още информация за предлагания
хидрофобен шперплат
Строителния хидрофобен шперплат е съставен от кръстосани редуващи се пластове
тополов и буков или само тополов фурнир, което придава здравина и дълготрайност на
материала. Водоустойчивите фенолни смоли използвани за лепилна връзка между
отделните пластове, както и филмовото покритие от 180 гр./кв.м., гарантират висока
устойчивост на атмосферни влияния, както и износоустойчивост на шперплата.
Произведен в Европа по съвременна технология, шперплата дава възможност за постигане
на високо качество на бетоновата повърхност и отлична ефективност при минимална
себестойност на извършената работа.
Прочетете още за качеството на нашия водоустойчив шперплат »

Други продукти от МИП ГРУП




Трислойни кофражни платна
H20 Хоризонтални греди
Телескопични подпори

Сайтове от нашата мрежа




kofragen-shperplat.com
kofrajenshperplat.com
vodoustoichivshperplat.bg

Гарантирано качество на шперплата
Фабриката, с която работим в Китай, е основен снабдител на водещи фирмипроизводители на шперплат в Германия и САЩ.
За контакти

