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ONTWERP

MATERIAAL

KERN

KLEUR

HARDHEID

VERPAKKING

AFMETINGEN

VERWERKING & OPSLAG

DISCLAIMER

PRODUCTIE
VERKOOPVOORWAARDEN

Rechthoek
 
Non-PVC - virgin 

Niet van toepassing

Transparant Siliconen uitstraling

55 (±3)
(gemeten als Shore-A, op kamertemperatuur)

200 meter kartonnen spoel,
2 spoelen in een kartonnen doos
   
12x3mm ( 12 ± 0,2 x 3 ± 0,15 )
13.8x2.9mm ( 13.8 ± 0,2 x 2.9 ± 0,15 )

Buiten bereik van direct zonlicht, hitte of vochtige bronnen bewaren. Het materiaal 
dient verwerkt te worden op kamertemperatuur (20°C |68°F). Om de technische 
kenmerken van het materiaal onveranderd te houden, wordt aangeraden het product 
in droge en geventileerde opslagruimtes op te slaan.

Dit informatieblad is met uiterste zorg samengesteld. Tenzij anders vermeld, is 
dit blad uitsluitend bedoeld om algemene informatie te verstrekken. Het kan geen 
grondslag zijn voor een specifiek doel, en de juistheid of volledigheid van de tekst 
kan niet worden gewaarborgd. 

Artikelen worden vervaardigd in de EEG.
De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK Eindhoven; 17060724.

Vlakke pees
PREMIUM SRK / ELASTISCH
Overzicht
De vlakke Premium SRK (Silicone Replacement Keder) is een recyclebaar non-PVC, 
top kwaliteit product, met dezelfde elasticiteit als de siliconen pees. Voordelen: de 
Premium SRK is niet bedekt met ‘talkpoeder’, dus geen stof op donker geprinte 
doeken. De Premium SRK is recyclebaar. De vlakke pees wordt gestikt op het 
geprinte textieldoek en zorgt ervoor dat het textieldoek vastgeklemd kan worden 
in het aluminium profiel en gespannen in het frame. Het toepassingsgebied van 
textielframes is erg breed, bijv. Led-frames, standbouw, detailhandel en interieur.
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Afmeting*

12x3 mm

13.8x2.9 mm

Kleur*

Transparant 
Siliconen

uitstraling

Transparant 
Siliconen

uitstraling

Vorm

Rechthoek

Rechthoek

Shore*

Shore 55

Shore 55

Verpakking 

200m karton-
nen spoel, 2 

spoelen in een 
kartonnen doos

200m karton-
nen spoel, 2 

spoelen in een 
kartonnen doos

Vlakke pees
 PREMIUM SRK / ELASTISCH 

(* tolerantie ± is van toepassing) Andere variaties mogelijk beschikbaar op verzoek

Omschrijving

VLAKKE PEES 12x3 mm
Transparant Elastisch

FLAT KEDER 13.8x2.9 mm
Transparant Elastisch

ARTIKELCODE
2210104

2210101


