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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Uszczelka prostokątnych kanałów wentylacyjnych

USZ, USZ-CER, USZ-BP
Wymiary

Uszczelka USZ wykonana jest z samoprzylepnej taśmy 
polietylenowej. Wytrzymałość temperaturowa uszczelki USZ 
wynosi 80˚C.

Uszczelka ceramiczna USZ-CER charakteryzuje  
się podwyższoną wytrzymałością  temperatury 
wynoszącą 1100˚C. 

Nośnikiem uszczelki USZ-CER jest filc ceramiczny z włókna 
glikokrzemianowego. Materiałem klejącym jest akryl 
modyfikowany. 
Uszczelki USZ i USZ-CER wykorzystywane są jako uszczelnienie 
kołnierzy kanałów wentylacyjnych oraz uszczelnienie połączeń 
w centralach wentylacyjno-klimatyzacyjnych. Ponadto 
uszczelka USZ-CER ma zastosowanie przy uszczelnianiu 
systemów podwyższonej odporności ogniowej.

Uszczelka USZ-BP wykonana jest z samoprzylepnej taśmy 
polietylenowej o zamkniętej strukturze komórkowej, jest 
dodatkowo zabezpieczona silikonowym linerem. Uszczelka 
jest stosowana do uszczelniania połączeń prostokątnych  
kanałów i kształtek wentylacyjnych. Uszczelka USZ-BP posiada 
bardzo mocną przyczepność do materiałów oraz zapewnia 
łatwy i szybki montaż, ponieważ nie ma przekładki papierowej. 
Taśma uszczelniająca USZ-BP powinna być przechowywana  
w temperaturze powyżej +5˚C - max 25˚C przez ok. 24h.

Opis Kod
Szerokość B

[mm]
Grubość

[mm]
Długość

[m]

USZ10-03-15 10 3 15

USZ10-04-15 10 4 15

USZ12-03-15 12 3 15

USZ12-06-12,5 12 6 12,5

USZ15-04-15 15 4 15

USZ20-04-15 20 4 15

USZ-CER-10-04-10 10 4 10

USZ-BP-10-04-15 10 4 15

USZ-BP-12-03-15 12 3 15

USZ-BP-15-04-15 15 4 15

USZ-BP-20-04-15 20 4 15

Przykład oznaczenia
Kod produktu:          USZ  -  10  -  04  -  15

typ
szerokość
grubość
długość

http://www.alnor.com.pl/
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Uszczelka prostokątnych kanałów wentylacyjnych

USZ, USZ-CER, USZ-BP

Średnica włókna  3,2 µm

Gęstość  200-300 kg/m3

Wytrzymałość na rozciąganie  > 350kPa lub 15,4 N/cm

Maksymalna temaperatura 
pracy  1100˚C

Punkt topnienia  > 1300˚C

Przewodnictwo cieplne  0,09 W/mK

Dane techniczne
Parametry dla USZ-CER:

Klej hot-melt 30-35 g/m2

Grubość pianki 2-10 mm +/- 0,15 mm

Gęstość pianki 30 kg /m3

Całkowita grubość taśmy 2-10 mm +/- 0,15 mm

Zakres odporności termicznej -40˚C  +90˚C

Wytrzymałość na rozciąganie min 1,4 N/cm

Tolerancja w szerokości paska: max +/- 1,5 mm

Tolerancja w długości paska max - 2%

Odporność na UV 6 miesięcy

Parametry dla USZ-BP:

http://www.alnor.com.pl/

