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HELUZ PLUS 36,5-K

373 65 Dolní Bukovsko 295

08

Pevnost v tlaku (Pevnosť v tlaku):
průměrná (priemerná)
normalizovaná

(Kat. I)
Rozměry (Rozmery):

kolmo na ložnou plochu (kolmo na ložnú plochu)
kolmo na ložnou plochu (kolmo na ložnú plochu)12,0

247 365 238délka (dĺžka) mm       šířka (šířka): mm,        výška: mm;
kategorie tolerancí (kategória tolerancií): T2 a R2

Rozměrová stabilita: vlhkostní přetvoření
(Rozmerová stabilita/vlhkostné pretvorenie):
Přídržnost (Prídržnosť): stanovená hodnota (stanovená hodnota)

Obsah aktivních rozpustných solí (Obsah aktívnych rozpustných solí):

Reakce na oheň (Reakcia na oheň):

Nasákavost (Nasiakavosť):

Faktor difúzního odporu (Faktor difúzneho odporu):

Vážená laboratorní vzduchová neprůzvučnost (Vážená laboratórna vzduchová nepriezvučnosť):

Obj. hmotnost prvku v suchém stavu (OH prvku v suchom stave:

Tvar a uspořádání (Tvar a usporiadanie):

Tepelná vodivost (Tepelná vodivosť ) λ

Mrazuvzdornost (Mrazuvzdornosť):

Nebezpečné látky (Nebezpečné látky):

Rozměr palety (Rozmer palety):Počet kusů na paletě (Počet kusov na palete):

NPD

0,15

NPD (S0)

nepoužívat pro nechráněné zdivo

5/10

NPD

600

NPD (F0)nepoužívat pro nechráněné zdivo (nepoužívať pre nechránené murivo)

index hmotnostní aktivity I<0,8
(Rádioaktivita 226Ra < 120 Bq/kg)

1020

NPD W/mK

Zobrazené uspořádání je informativní a může být nepatrně pozměněno.
Zobrazene usporiadanie je informatívne a môže byť mierne upravené.

viz přiložený obrázek (viď priložený obrázok) 

dB

třída A1 (trieda A1)

HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.

1020-CPR-060023866

Kategorie I, P, 247 x 365 x 238 mm
pálený zdicí prvek pro chráněné nosné jednovrstvé tepelněizolační zdivo (pálený murovací prvok pre chránené nosné jednovrstvové tepelnoizolačné murivo)

IČ: 46680004

výrobna (výrobňa) Hevlín

rovinnost (rovinnosť): NPD mm rovnoběžnost rovin (rovnobežnosť rovín): NPD mm

10, dry, unit

EN 771-1:2011+A1:2015

Kat. tolerance (Kat. tolerancie) D2

NPDMetoda / Metóda

10

nepoužívať pre nechránené murivo

HELUZ PLUS 36,5-K

N/mm2

N/mm2

N/mm2

kg/m3

ČESKÁ REPUBLIKA

23362.00
Objednací číslo výrobku (Objednávacie číslo výrobku): ITT HE-012/08 DoP 409

10
N/mm2

Kontroloval:  ...........................................................
Při řezání některým el. nářadím vzniká prach, který může představovat zdravotní riziko. Osobám, které 
provádí řezání cihel, se doporučuje používat ochrannou masku třídy FFP3 (dle EN 149).
Pri rezaní niektorým el. nariadim vzniká prach, ktorý môže predstavovať zdravotné riziko. Osobám, 
ktoré prevádzajú rezanie, sa odporúča používať ochrannú masku triedy FFP3 (podľa EN 149).


