Productgegevens leiding PB 12 x 1,3mm

Waterleiding 12x1,3mm systeem RIVIERA
Flexibele leiding (PB 12 x 1,3 mm) volgens DIN 16968 als
temperatuurregelingsmechanisme voor het systeem RIVIERA
Luchtdicht volgens DIN 4726
Eigenschappen
Flexibele leiding als temperatuurregelingsmechanisme om te gebruiken in het systeem RIVIERA, PB 12 x 1,3
mm.
Samenstelling
Drielagig Polybuteen.
Kerncijfers (volgens DIN vereiste waarde tussen haakjes)
Doorsnede buitenkant
Dikte wand
Doorsnede binnenkant
Kleinste buigradius zonder hulp
Dichtheid
Metergewicht
Waterinhoud
Lineaire uitzettingscoëfficiënt
Thermische warmteweerstand
Warmtegeleidingsweerstand bij 20°C volgens
DIN 52612
Maximale temperatuurbestendigheid, over 50
jaren
Maximale temperatuurbestendigheid, max. 1
jaar
Noodtemperatuur max. 100 uur
Maximale drukbestendigheid,
toepassingsklasse 4/5
Oppervlakteruwheid binnenkant
Luchtdicht volgens DIN 4726
Trekspanning volgens ISO 527
Scheursterkte volgens DIN 527
Scheurelasticiteit volgens DIN 527
E-Module bij 20°C volgens DIN 53328
Tolerantiegrens doorsnede binnenkant
Tolerantiegrens doorsnede buitenkant
Tolerantiegrens dikte wand
Ovaalvormigheid
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12 mm
1,3 mm
9,4 mm
60 mm
0,920 g/cm³
42 g/m
0,069 l/m
0,13 mm/(mK)
0,0059 m² K/W
0,22 W/mK
70 °C
90 °C
100 °C
8 bar
0,007 mm
< 0,1 g/m³ d
17-20 N/mm²
40 n/mm²
320 %
450 N/m²
+ 0,3 / - 0 mm
+ 0,3 / - 0 mm
+ 0,2 / - 0 mm
max. 0,35 mm
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Drukverliesdiagram (T = 40 °C, wandruwheid ε = 0.007 mm)

Leveringsvorm
Lengte in M
250

Oppervlakte m² in het systeem RIVIERA
ca. 25

Artikelnummer
WHR1213250

Opslag
Bij een droge en Uv-straling beschutte opslag is het materiaal onbeperkt houdbaar.

Product efficiëntie
De aangegeven lengtes zijn gebaseerd op een normale gemiddelde verlegging bij het systeem RIEVIERA, deze
bedraagt 9-10 m/m². Lager verwarmingsvermogen (onder 50 Watt/m²) kan door het verlagen van de
systeemtemperaturen of door het verlagen van het aantal leem-systeembouwplaten bij gelijkblijvende
systeemtemperaturen worden verkregen (oppervlaktes worden met leem-compensatieplaten verlegt). Is
een hoger verwarmingsvermogen nodig, bijvoorbeeld in oudere gebouwen, is dit door een hogere
voorverwarmtemperatuur ook mogelijk.
Toepassing
Flexibele leiding om te leggen in de ArgillaTherm systeemplaten RIVIERA. In de groeven meandervorming
leggen. Pas op! Mocht door slecht handelen met de leidingen een knik in de leiding gekomen zijn, moet de
leiding vervangen worden! Bij de keerpunten de leiding tegen de legrichting in, in het keerpunt drukken. Als
laatste ArgillaTherm leem-basispleister aanbrengen.
Een gedetailleerde gebruiksaanwijzing is te vinden in de montageaanleiding van het systeem RIVIERA.
Systeemproducten
ArgillaTherm leem droogbouwplaten systeem RIVIERA
Droogbouwplaten als hulpmiddel voor het verleggen van de flexibele waterleiding volgens TM 07 (type A).
ArgillaTherm leem basispleister Nr. 1-2
Machinaal gefabriceerd leempleistermengsel volgens DIN 18947.
ArgillaTherm leem afwerkpleister Nr. 2-2
Kant-en-klaar mengsel voor het maken van een witte en dunne laag zichtpleister volgens DVL TM 06.
ArgillaTherm leemkleur Nr. 3-1
Injecteer- en smeerbare leemkleur.
Thermostaat AT-3R
Thermostaat volgens DIN EN 60730, beschermingsklasse II, voor oppervlakte of verzonken montage.
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GmbH

Wagenstieg 9
37077 Göttingen

De arbeidsomstandigheden in de bouw en het gebruik van ons
product zijn zeer verschillend. In het technische infosheet kunnen
we alleen algemene richtlijnen formuleren. Deze weerspiegelen
onze huidige stand van kennis. De planners en gebruiker zijn
verplicht de geschiktheid en toepassingsmogelijkheden voor het
beoogde doel te testen. Voor toepassingen die niet in het
technische infosheet staan, zijn de planners en gebruikers van ons
product verplicht, de installateur van ArgillaTherm® raad te plegen.
Gebruikt de gebruiker het product buiten het toepassingsbereik
van de installatie-instructies, zonder vooraf de installateur van
ArgillaTherm® raad te plegen, is hij aansprakelijk voor de eventueel
hierdoor ontstaande schade. Alle hierboven genoemde
beschrijvingen, tekeningen, foto’s, data, verhoudingen, gewichten
en soortgelijken kunnen zonder vooraf kennisgeving hiervan
veranderd worden en vertegenwoordigen niet de contractueel
overeengekomen kwaliteit van het product.

0551 389356-0
info@argillatherm.de

Eigendomsrechten en bestaande wet- en regelgeving moeten
worden nageleefd en zijn de verantwoording van de gebruiker.
Het vermelden van bedrijfsnamen van andere bedrijven is geen
aanbeveling en sluit het gebruik gelijksoortige producten niet uit,
zolang ze niet als toepasbaar met ons product in het systeem zijn
gekwalificeerd. Onze informatie beschrijft alleen de aard van
onze producten en diensten en geven geen garanties. Een
garantie voor bepaalde eigenschappen of geschiktheid van het
product voor een concreet doel kan niet worden afgeleid uit onze
gegeven. Voor onvolledige of onjuiste gegevens in onze
informatie kan ArgillaTherm® alleen bij grote schuld (opzet of
grove nalatigheid) aansprakelijk gesteld worden; eventuele
aansprakelijkheid van de wet productaansprakelijkheid staan
hierbuiten.
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