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Protetores de esquinas em elastômero EPDM para
aplicações industriais, de uso interior e exterior
• Adequado para aplicações industriais, disponível em tamanhos
de 75mm e 100mm
• Pode ser aparafusado ou fixo com um adesivo de neopreno

|

dimensões

|

características

3.000x100x100 mm

Elastómero
EPDM

Resistência
Máxima
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Descrição do produto
Protetor de esquinas 100C da CS France, com um tamanho de 100 x 100 mm e
um comprimento standard de 3.000 mm.
O protetor de esquinas 100C é feito de neopreno e pode ser fixado mecanicamente
à parede com parafusos ou com cola de neopreno com a técnica de colagem dupla.
É recomendado desengordurar as superfícies de cola previamente.
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