pl 42 minor

A régua Pl 42 minor é uma régua de 42mm em pvc de grande qualidade, que permite
trabalhar nas mesmas guias das réguas de enchimento de poliuretano, com um enrolamento
reduzido.
A comprovar a excelente qualidade do produto, está a garantia de dez (10) anos para a cor branca
e três (3) para a creme.
Peso médio de + - 4 Kg/m2, com superficie lisa e um ligeiro brilho, sem manchas e irregularidades.
Ganchos de engate e abas de elevada resistência às contracções mecanicas.
Os elementos constituintes identicos á règua Pl 50
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pl 50

A régua Pl 50 é uma régua de 50mm em pvc com uma grande qualidade de componentes
dos quais se destacam:
PVC: Resina Polimerizada em suspensão de peso molecular médio e de excelente fluidez em
estado fundido com valor K67
Carbonato de Cálcio: Granulometria fina, com grande capacidade hidrofuga e lubrificadora.
Utilizada na percentagem de 12/100 Kg de PVC.
Dioxido de Titâneo: Elevada dispersão
homogénea, de brancura e opacidade
absoluta.
Resistente aos raios solares sem alteração da
pigmentação, resistente às variações de
temperatura e chuvas acidas. Aplicado na
percentagem de 6/100 Kg de PVC.
Estabelizante: À base de chumbo na
percentagem de 5/100 Kg de PVC, com 60%
de fosfato de difásico de chumbo.
Modificador de Impacto: Aditivo auxiliar de
processamento, permitindo o reforço das
propriedades plásticas do produto. Aplicado
na percentagem de 6/100 Kg de PVC.
Peso médio: + - 4 Kg/ m2
Garantia: 10 anos cor branca
3 anos na cor creme
Não nos responsabilizamos por todas as
outras cores, devido ao facto da pigmentação
emigrar facilmente pela acumulação térmica,
que também é responsavel pela perca das
propriedades mecanicas.
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