
Μεταλλικό πιστόλι αφρού με επικάλυψη τεφλον της greenteQ 

Το πιστόλι είναι κατάλληλο για επαγγελματική χρήση για κάθε τύπο αφρού της greenteQ. Η 
μπίλια της βαλβίδας ανεπίστροφης είναι από τεφλόν για να αποφύγουμε υπολειμμάτων 
αφρού σε αυτήν. Εξαιτίας ενός συνδυασμό μονώσεων δεν είναι απαραίτητα να ξανά 
ρυθμιστή η μόνωση του πείρου. Η ποσότητα εξαγωγής αφρού ρυθμίζεται με αποτέλεσμα 
να πετυχαίνουμε μια ομοιόμορφη και καθαρή ροή του αφρού. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την εύκολη και γρήγορη χρήση του κατά την τοποθέτηση 
κουφωμάτων. 

  

Μονωτική ταινία VARIO 3 Band της greenteQ 

Εξαιτίας των καλών ιδιοτήτων από τα συστατικά υλικά της ταινίας, μπορούμε εύκολα να 
τοποθετήσουμε την ταινία και κάτω από 0 ⁰ C. Η ταινία είναι έτσι κατασκευασμένη να  
εκπληρώνει 3 μονωτικές κατηγορίες (ιδιότητες). Η εξωτερική μεριά έχει την ιδιότητα της 
υδατοπερατότητας έως 600 ΡΑ, το μεσαίο κομμάτι την ιδιότητα της ηχομόνωσης και 
θερμομόνωσης και η εσωτερική μεριά  την ιδιότητα της αεροστεγανώτητας. Με αυτές 
ιδιότητες ικανοποιεί η ταινία τις απαιτήσεις RAL για την σωστή στεγάνωση αρμών. 

Δηλαδή: 

• Ενεργειακή στεγάνωση αρμών σύμφωνα με EnEV 2009 και τον ενεργειακό νόμο  

• Το προϊόν είναι οικολογικά κατάλληλο (δεν περιέχει καρκινογόνα υλικά ή 
αλλεργικές ουσίες) 

 

Σιλικόνες της greenteQ 

Τα greenteQ – προϊόντα μας ελέγχονται τακτικά για να εξασφαλίσουμε την καλή ποιότητα 
τους. Έχουν γίνει πρόσφατα διάφορες δοκιμές στο ift Rosenheim για να εξετάσουν αν η  
greenteQ FA-Σιλικόνη alkoxy (διάφανη και έγχρωμη) αντιδρά χημικά σε επαφή με τα 
μονωτικά υλικά της Koemmerling ( GD 115 Butyl, GD 116 PS και GD 677 PU ) που 
χρησιμοποιούνται κατά την υάλωση. Το αποτέλεσμα βγήκε αρνητικό, δηλαδή η σιλικόνη 



greenteQ μπορεί να χρησιμοποιηθεί κανονικά σε συνδυασμό με τα μονωτικά υλικά της 
Koemmerling. 

Επιπλέον ελέγχτηκε και η σιλικόνη greenteQ FA Oxy (διάφανη και έγχρωμη) η οποία 
ικανοποιεί της απαιτήσεις της Νόρμας για μονωτικά υλικά κατά DIN 18545-2. 

Για βεβαιώσεις (πιστοποιήσεις) των υλικών επικοινωνήστε με την κυρία Giebelhaus                
( n.giebelhaus@vbh.de). 
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