
Toepassing:
Sluitpluggen voor inblaasopeningen in zachtboardplaten met diktes vanaf 60 mm. Passend voor boorgaten met diameter 106,5 mm.
 

Leveringsform:

Bijzonderheden:
Binnen enkele seconden duurzaam dichte afsluiting van inblaasopeningen zonder lijm, kleeftape en primer. Dankzij het gepatenteerde 
ribprofiel hecht Clox zich snel en gemakkelijk in de houtvezelplaat. Monteerbaar zonder gereedschap. Clox zit direct na het monteren 
dichtsluitend in de plaat en vormt een vaksluitend, materiaalhomogeen oppervlak. Vervaardigd uit bepleisterbare plaat.

Sluitpluggen voor inblaasopeningen in zachtboardplaten

Technische gegevens:
Eigenschap Keuringsnorm Waarde
Materiaal Zachte houtvezel

Kleur lichtbruin

Gewicht ca. 100 g

Diameter 106,5 mm

Dikte 60 mm

µ-waarde DIN EN ISo 12572 3

sd -waarde DIN EN ISo 12572 0,18 m

Brandgedrag DIN EN 13501-1 E

Ruwe dichtheid 190 kg/m³

Nominale waarde
warmtegeleiding λD

0,043 W/mK

ontwerpwaarde warmtegelei-
ding  λ

0,046 W/mK

Drukspanning/Druksterkte 200 kPa

Treksterkte verticaal 30 kPa

kortstond. Wateropname < 1,0 kg/m²

specif. Warmtecapaciteit 2100 J/kgK

 Snel en gemakkelijk sluiten van inblaasopeningen in zachtboardplaten

 Direct bepleisterbaar met geschikte pleistersystemen

 Eenvoudig monteerbaar zonder speciaal gereedschap

 Schone, professioneel ogende oppervlakken

 Na montage direct dichtsluitend 

www.proclima.com

Art.-Nr. EAN Durchmesser Dicke VE VE/Pal. Gewicht (kg/VE)
14036 4026639140364 105 mm 60 mm 30 36   3,5 kg

14049 4026639140494 105 mm 60 mm 120 12 12,5 kg

Art.-nr. EAN Diameter Dikte VE VE/Pal. Gewicht (kg/VE)
14036 4026639140364 106,5 mm 60 mm 30 36   3,5 kg

14049 4026639140494 106,5 mm 60 mm 120 12 12,5 kg

CLOX

Verdere informatie over de verwerking en de 
constructiedetails vindt u in de pro clima plan-
nings- en toepassingaanbevelingen. Voor vragen 
kunt u contact opnemen met de technische hotline 
van pro clima op: +49 (0) 62 02 - 27 82 45

De weergegeven informatie heeft betrekking op de huidige stand van onderzoek en ervaringen uit de praktijk. Wij behouden ons het recht voor, de aanbevolen constructies te wijzigen; ook zijn de verwerking, de 
vernieuwing en de daarmee gepaard gaande kwaliteitsverandering van de afzonderlijke producten voorbehouden. op het tijdstip van montage informeren wij u graag over het actuele kennisniveau.

MOLL 
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35–43
D-68723 Schwetzingen
Germany

+49 (0) 62 02 - 27 82.0

+49 (0) 62 02 - 27 82.21 
info@proclima.com
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