
Materialspecifi kationer

Typ

Värde

Material

Polypropen, luktfritt
 och 

icke- toxiskt

Färg

Blå

Densitet

900 kg/m3

Brottstyrka

30 MPa

Värmeutvidgning

0,06 mm/m °C

Tabell 4: Materialspecifi kationer

Tekniska data för kanaler

Den invändiga ytan i kanalerna är ren och fri f
rån ojämnheter.

Typ

Värde

Slagseghet

Uppfyller kraven i SFS-EN 1411

Korrosionsbeständighet

Kemisk beständighet enligt beskrivningen i standarden ISO/

TR 10358

Antistatiska egenskaper

Antistatiska produkter. D
e antistatiska egenskaperna hos 

kanalernas och komponenternas invändiga ytor mäts vid 

produktion i enlighet med testproceduren i ANSI/EOS/

ESD-S11.11.

Värmebeständighet

Kontinuerlig -50 °C ... +
85 °C, kortvarigt +100 °C

Köldbeständighet

Den lägsta rekommenderade temperaturen är -15 °C. Köld-

beständigheten verifi e
ras genom kontinuerlig kvalitetskontroll 

i enlighet med testmetoderna i SFS/EN 1411.

Brandklass

E

Tabell 5: Tekniska data för kanaler

Te
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a
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Materialspecifikationer
Typ Värde

Material Polypropen, luktfritt och 
icke- toxiskt

Färg Blå

Densitet 900 kg/m3

Brottstyrka 30 MPa

Värmeutvidgning 0,06 mm/m °C

Tabell: Materialspecifikationer

Tekniska data för kanaler
Den invändiga ytan i kanalerna är ren och fri från ojämnheter.

Typ Värde

Slagseghet Uppfyller kraven i SFS-EN 1411

Korrosionsbeständighet Kemisk beständighet enligt beskrivningen i standarden ISO/
TR 10358

Antistatiska egenskaper Antistatiska produkter. De antistatiska egenskaperna hos 
kanalernas och komponenternas invändiga ytor mäts vid 
produktion i enlighet med testproceduren i ANSI/EOS/ESD-
S11.11.

Värmebeständighet Kontinuerlig -50 °C ... +85 °C, kortvarigt +100 °C

Köldbeständighet Den lägsta rekommenderade temperaturen är -15 °C. Köld-
beständigheten verifieras genom kontinuerlig kvalitetskontroll 
i enlighet med testmetoderna i SFS/EN 1411.

Brandklass E

Tabell: Tekniska data för kanaler
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Tekniska data för kanalisolering
Typ Värde

Material Polyetenskum

Färg Blå

Densitet 30 kg/m3

Tjocklek 15 mm

U-värde 0,037 W/m x K

Brandsäkerhet Uppfyller kraven för brand- 
klass E

Tabell: Tekniska data för kanalisolering

VTT-studier:

En fabriksisolerad ventilationskanal för 1-2 
småhus eller radhus

Laboratorietester av yttemperatur Datum: 
2006-11-06.

En datorberäkning av den nödvändiga iso-
leringstjockleken för att förhindra kondens 
och begränsa produktens värmeförlust

Utvecklings- och laboratorieundersökning 
Datum: 2006-05-10.
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