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Tesnilo za vrata z dvojnimi robnimi utori

Schall-Ex® L-8/30 WS
Pri sistemih zvočno izoliranih vrat se dvojno tesnjenje običajno uporablja za obodna, spodnja in 
talna tesnila. Drugi utor pri vratih z dvojnimi robnimi utori ali pri ravnih vratih z dodatnim utorom je 
običajno zelo ozek in zahteva čim ožje spustno tesnilo, še posebej, če je debelina vrat zmanjšana 
na minimalno velikost.

Da bi našli rešitev za to težavo, je Athmer razvil različico najožjega tesnila, ki je trenutno na voljo v 
njegovem asortimaju. Z velikostjo utora 8 x 30 mm je novo spustno tesnilo Schall-Ex® L-8/30 WS 
še posebej primerno za uporabo pri dvojnem tesnjenju.

Tako kot pri prejšnjem Schall-Ex® L-15/30 WS je za to tesnilo značilno vzporedno spuščanje brez 
odstopanja notranjega profila za varno tesnjenje v vogalih, z drsno sprostitvijo, ki ne zahteva 
potisne plošče v okvirju in ki se prilagaja brez orodja in s kompenzacijo nagiba. Poleg tega je 
mogoče izvleči notranji profil, vključno s silikonskim tesnilnim profilom, kar zagotavlja optimalno 
rezanje na želeno velikost, da se prepreči uhajanje. Če je treba zamenjati tesnilni profil, lahko to 
storite brez odstranjevanja spustnega tesnila.

Z nivojem zvočne izolacije 49 dB tesnilo v kombinaciji s, na primer, Schall-Ex® L-15/30 WS, ponuja 
večjo varnost za doseganje želene zvočne izolacije pri zvočno izoliranih vratih. Tesnilo Schall-Ex® 
L-8/30 WS je primerno za zvočno izolirana vrata, pa tudi protipožarna in vrata za vlažne prostore. 
Ker je na Inštitutu MPA preizkušen milijon neprekinjenih delovnih ciklov, to spustno tesnilo 
zagotavlja visoko stopnjo zanesljivosti in vzdržljivosti.
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Lastnosti

Oznaka izdelka 1-1000

Namen zglobna vrata

Material vrata les

Uporaba notranja/zunanja vrata

Uporabnost

Tehnična specifikacija

Globina utora 30 mm

Širina utora 8 mm

Najmanjša dolžina 235 mm

Največja dolžina 2.000 mm

Standardna dolžina 708, 833, 958, 1.083, 1.208 mm

Izsek 125 mm 

Tek 20 mm

Zapiranje enojno

Zapiralo drsno zapiralo

Pritrditev zapirala s spojko da

Material zunanjega profila aluminij

Površina zunanjega profila zaključna obdelava s poliranjem

Material tesnilnega profila silikonski, samougasljiv

Vrednost zvočne izolacije čez razmik 7 mm             49 dB

Odstranljivo notranje vodilo da

Vgradnja

Nastavitev utor

Montaža
z vijaki pritrjena na obeh straneh 
s pomočjo pritrdilnega nosilca

Potrebna potisna plošča ne

Možnost izbirnega podometnega zapaha ne

Možnost zapaha ne
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Schall-Ex® L-8/30 WS
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PREDNOSTI

/  najožje tesnilo družbe athmer za   
 dvojno tesnjenje za zvočno izolirana  
 vrata visoke ravni

/  49 dB z razmikom 7 mm

/  vzporedno spuščanje, brez   
 neusklajenosti notranjega vodila

/  odstranljivo notranje vodilo

/  kompenzacija nagiba

/  nastavitev brez orodja

zvočna izolacija, zaščita pred 
dimom, požarna zaščita, 
gradnja brez ovir, vlažni 
prostori, žuželke, sprememba 
temperature, mokri prostori, 
vonjave, prah 
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