Technische gegevens

wedi Sanbath Cube /Wave | badkuip
montageklare badkuip
• klaar voor directe betegeling
• incl. afvoertechniek
•

Algemene productbeschrijving

Vereisten aan de ondergrond

De wedi Sanbath badkuip is een in de fabriek geprefabriceerde
badkuip voor de individuele betegeling. Speciale uitvoeringen zijn
eveneens mogelijk.

De vloer moet voldoende draagkrachtig zijn.

Toepassingen

Voor informatie over de verwerking en eisen m.b.t. de ondergrond
verwijzen wij naar de montagehandleiding (zie www.wedi.eu).

Verwerking

Voor particulier en commercieel gebruik binnenshuis bij directe
belasting met proces- en reinigingswater.
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Technische wijzigingen en vergissingen voorbehouden.

Producteigenschappen
• waterdicht
• warmte-isolerend
• licht en stabiel

Informatie over de verwerkings- en toepassingsmogelijkheden van de wedi-producten, technische aanbevelingen of adviezen en andere gegevens van onze medewerkers (toepassingstechnisch advies) worden
verstrekt naar eer en geweten, zijn echter vrijblijvend en zonder enige aansprakelijkheid. De informatie
ontslaat onze klanten en hun afnemers niet van de verplichting van eigen controles op en beproeving van
de geschiktheid van de producten voor de voorziene processen en toepassingen.

* Information sur le niveau d´émission
de substances volatiles dans l´air intérieur,
présentant un risqué de toxicité par
inhalation, sur une échelle de classe
allant A+ (très faibles emissions) à C
(fortes emissions).
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Technische gegevens

Technische eigenschappen hardschuimkern
CO2-geschuimd, geëxtrudeerd polystyreenhardschuim met een gesloten celstructuur en een vlamwerend additief. Het polystyreenhardschuim is HCFK- en CFK-vrij.
Langetermijn-druksterkte lange termijn (50 jaar) ≤ 2 % vervorming EN 1606

0,08 N/mm2

Drukweerstand / Druksterkte bij 10 % vervorming EN 826

0,25 N/mm2

Bijbehorende elasticiteitsmodulus EN 826

10 – 18 N/mm2

Warmtegeleiding EN 13164

0,036 W/mK

Treksterkte EN 1607

0,45 N/mm2

Afschuifsterkte EN 12090

0,2 N/mm2

Afschuifmodulus EN 12090

7 N/mm2

Volumieke massa EN 1602

32 kg/m3

Waterdampdiffusieweerstandsgetal (μ) EN 12086

100

Wateropname bij langdurige onderdompeling EN 12087

≤ 1,5 vol.-%

Capillariteit

0

Lineaire uitzettingscoëfﬁciënt

0,07 mm/mK

Temperatuurgrenzen

-50 °C / +75 °C

Brandgedrag EN 13501

E

GWP-waarde blaasgas (koolstofdioxide)

1

Technische eigenschappen af- en overloopgarnituur
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Technische wijzigingen en vergissingen voorbehouden.

Waterdicht ingebouwde af- en overloopgarnituur
Overloopcapaciteit

tot 0,6 l/s ; 36 l/min

Afvoercapaciteit

tot 1,0 l/s ; 60 l/min

Waterpeil

355 mm

Leveringsvorm
Badkuip, speciaal op maat gemaakte uitvoering mogelijk, afvoer- en overloopset met afvoeraansluiting DN 40/50, bowdenkabel met
draaiknop, onderbouwelement, Fundo Fino rooster, Fundo Fino frame, rvs

Opslag
De wedi Sanbath badkuip dient tegen externe mechanische belastingen beschermd te worden opgeslagen.

Veiligheidsinstructie
geen
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