
Műszaki adatlap  
Univerzális kábelszegélyező elem 
(QuickSeam™ Conduit Flashing) 
1. Meghatározás 

Az Univerzális kábelszegélyező elemet (Firestone QuickSeam™ Conduit 
Flashing) kifejezetten a 13 mm és 64 mm közötti átmérőjű merev köralakú 
áttörések és kábelek szegélyezésére fejlesztették ki. Ez egy előgyártott 
csőszegély melynek alsó peremére egy öntapadó (QuickSeam) 
toldószalagot lamináltak. Minden kábelszegélyező elem különböző 
áttörésekhez alkalmazható, de a beépítés előtt a megfelelő átmérőméretre 
kell szabni. 

 

2. Előkészítés 

Az áttörésnek tisztának és idegen anyagoktól mentesnek kell lennie. A RubberCover™ EPDM gumilemez 
felületét elő kell készíteni Kellősítő/Alapozóval (QuickPrime™ Plus). Más termékek használata nem 
megengedett. 

 
3. Kivitelezés 
Vágja le az Univerzális kábelszegélyező elem (QuickSeam Conduit Flashing) felső részét az áttörés méretének 
megfelelő átmérőre. A beépítés során kövesse a Firestone alkalmazástechnikai utasításait. 

 
4. Anyagszükséglet 
Áttörésenként egy darab. 

 
5. Tulajdonságok 

 
  Formázott kábelszegélyező elem QuickSeam szalag 
• Alapanyag formázott EPDM gumipolimer 
• Szín fekete fekete 
• Szerkezet vulkanizált vulkanizált 
• Vastagság 1.4 mm – 1.9 mm 0.76 mm 
• Peremátmérő 229 mm  

• Áttörés külső átmérője 13 mm – 64 mm  

 
6. Csomagolás / Tárolás / Szavatosság 

Csomagolás 10 darab/doboz. A rozsdamentes acél szorítóbilincset a doboz tartalmazza. 

Cikkszám W563581070 

Tárolás: Tárolja eredeti, zárt csomagolásban 15°C és 25°C közötti hőmérsékleten, jól szellőző helyen. 
Felhasználásig tartsa szárazon, közvetlen napfénytől távol. 

Szavatosság: Várhatóan 12 hónap a fenti tárolási feltételek mellett. Ellenőrizze a gyártás napját minden 
terméken. A szavatossági idő csökken, ha a termék magasabb hőmérsékletnek van kitéve. A szavatossági időre 
vonatkozó információ csak egy javaslat és nem tény. A tényleges szavatosság nagyban függ a tárolási 
körülményektől és a felhasználás során használt eszközöktől. 

 

7. Óvintézkedések 
Figyelje a termék Biztonsági adatlapját. 

 

 
 

 

 

Firestone Building Products Europe I Ikaroslaan 75 I 1930 Zaventem I Belgium 
T. +32 (0)2 711 44 50 I F. +32 (0)2 721 27 18 I E. info@fbpe.be I www.firestonebpe.com 

 
Forgalmazó: Building Products Kft. I 2600 Vác I Balassagyarmati út 2. I info@rubbercover.hu I www.rubbercover.hu 
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