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HZ-putkikotelot
HZ-kotelot ovat saksalaisen Hanz Weitzel Companyn valmistamia ja
suomalaisen
LVI-Kumppanit
Oy:n
maahantuomia
putkensuojaprofiileja lämpö- ja vesiputkien suojaamiseen. Profiileja
on saatavana seitsemässä eri koossa: U- tai L-muodossa.
Valkoisia yksivärisiä profiileja käytetään edullisesti putkien vaaka- ja
pystysuoraan päällystykseen.
Käyttökohteet
Koteloinnilla on helppo suojata putkistot sekä viimeistellä urakoitavan kohteen
ulkonäkö. Käyttövesiputkien kotelointi on tarpeen melutason pienentämiseksi ja
kondenssiveden estämiseksi.
Putkikoteloita on saatavana U- ja L-mallisina seitsemässä koossa.
HZ putkikotelot on tarkoitettu putkivetojen kotelointiin asuntojen
kuivissa sisätiloissa. Ensisijaisesti ne on tarkoitettu käyttövesiputkien
koteloimiseen, mutta niitä voidaan käyttää myös lämmityskierron,
keskuspölynimurien ja lämpöpumppujen putkille. Kotelot kestävät UV-säteilyä,
kellastumatta, joten ne on asennettavissa myös aurinkoisiin ulkotiloihin.
Koteloiden käyttö kannattaa huomioida suunnitteluvaiheessa, jolloin koteloiden
ja putkien kiinnikkeet asentaa samanaikaisesti.
Kotelo on helppo katkaista sahalla tai käsisirkkelillä sopivan mittaiseksi.
Erityisesti putkiremonteissa HZ-putkikotelo tuo selkeää kustannushyötyä sekä
hintansa, että asennusnopeutensa puolesta. .

Rakenne

Materiaali
Kotelot on valmistettu iskunkestävästä onttokammioisesta PVC-muovista.
Profiilin vahvuus on 5 mm. Kotelon sävy on valkoinen (RAL9001). Pinta on
valmis sellaisenaan, mutta sen voi tarvittaessa maalata tai tapetoida..

Profiili

HZ-kotelon edut
Kiinnitysjärjestelmä tai kotelo ei ole tiellä putkitöitä tehtäessä.
Järjestelmä mahdollistaa putkikannakkeiden asentamisen samoihin
kiinnikeisiin.
Kotelo on helposti työstettävä, eikä vaadi tasoittamista tai
hiomista ja se on erittäin kevyt sekä miellyttävä asentaa.
Kotelo sulautuu rakenteisiin hillitysti.
HZ-kotelon on asennushinnaltaan huomattavasti edullisempi
vastaavan tyyppisiin koteloihin verrattuna.
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HZ-Putkikoteloiden tekniset tiedot
U-profiilit

Nr. 780, 50 x 100 mm

Nr. 880, 75 x 150 mm

Nr. 980, 100 x 200 mm

L-profiilit

Nr. 6580, 150 x 250 mm

Kiinnikkeet

U-profiilille

Nr. 6280, 75 x 150 mm

Nr. 6380, 100 x 200 mm

Nr. 6480, 200 x 200 mm

L-profiilille

Lisävarusteet

Saumanauha profiilille

Saumanauha seinälle

Ominaisuudet
Materiaali:
läpivärjätty PVC
Rakenne:
onteloprofiili
Materiaalin paloluokka: B
HBCD:
ei
UV-suojaus:
kyllä, ei kellastu
Maalattava/tapetoitava: kyllä
Iskunkestävä:
kyllä
Irrotettavissa:
kyllä
Profiilin pituus:
3m
Pakkauskoko:
24 m (Nr. 6480, 6 m)
Kiinnikkeiden as.väli:
0,6 - 0,8 m
Katkaisu:
sirkkeli tai käsisaha
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Päätypeitelevy

Profiilin irrotustyökalu

Käyttökohteet
Käyttövesiputkistojen suojaus sisätiloissa
patteriverkoston putkien suojaus sisätiloissa
aurinkopaneelien kaapelit sisä- ja ulkotiloissa
ilmalämpöpumppujen kaapelointien suojaus ulkoja sisätiloissa
keskuspölynimurien putkistot
asuintiloissa sähköasennusten suojaukset
käyttövesiputkistojen suojauksen yhteydessä
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