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ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ
Усі торговельні марки є власністю їх законних власників.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Незважаючи на докладені зусилля зробити Керівництво точнішим, можливі деякі
невідповідності. Інформація цього Керівництва надана на умовах «як є». Автор і видавець не несуть жодної відповідальності перед особою або організацією за
збитки або ушкодження, завдані інформацією, що міститься у цьому Керівництві.
ПРИЗНАЧЕННЯ
Майданчики монтажні самоклейкі NTM-20×20 призначені для монтажу стяжок на
гладкій поверхні. Вони забезпечують швидкий та зручний монтаж без застосування спеціальних інструментів та порушення цілісності поверхні. Клейова основа
забезпечує надійне кріплення. Матеріалом виготовлення є поліамід 66 (нейлон),
який вирізняється високою міцністю, термостійкістю, стійкістю до впливу нафтопродуктів, мастильних матеріалів, органічних розчинників тощо і має хороші електроізоляційні властивості.
У верхній частині є спеціальні отвори з чотирьох сторін для протягування стяжок.
Майданчики можна додатково зафіксувати за допомогою саморізів або цвяхів.
ОСОБЛИВОСТІ
• Матеріал поліамід 66 (нейлон)
• Клейова основа для кріплення на гладку поверхню
• Висока міцність матеріалу
• Стійкість до підвищених та знижених температур
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Розміри, мм
Матеріал
Кількість товарів в упаковці, шт.

20 × 20
полiамід 66
50

Примітка. Технічні характеристики, наведені в таблиці, довідкові і не можуть служити підставою для претензій. Продукція ТМ SVEN постійно удосконалюється. З цієї причини технічні характеристики може бути змінено
без попереднього повідомлення.

NTM
20x20

Гарантійний термін: 12 міс.
Строк служби: 2 роки.

Монтажний майданчик

Модель: NTM 20×20
Постачальник/імпортер в Україні:
ТОВ «СВЕН Центр», 08400, Київська область,
м. Переяслав- Хмельницький, вул. Героїв Дніпра, 31,
тел. (044) 233-65-89/98.
Призначення, споживчі властивості та відомості про безпеку
товару дивіться у Керівництві з експлуатації. Умови
гарантійного обслуговування дивіться в гарантійному талоні
або на сайті www.sven.fi.
Гарантійний термін: 12 міс.
Строк служби:
5 років.
Товар сертифіковано/має гігієнічний висновок.
Шкідливих речовин не містить. Зберігати в сухому місці.
Виробник: «СВЕН ПТЕ. Лімітед», 176 Джу-Чіат-Роуд,
№ 02-02, Сінгапур, 427447. Виготовлено під контролем
«Свен Скандинавія Лімітед», 48310, Фінляндія, Котка,
Котолахдентіє, 15. Зроблено в Китаї.
Manufacturer: SVEN PTE. LTD., 176 Joo Chiat Road,
№ 02-02, Singapore, 427447. Produced under the control of Oy
Sven Scandinavia Ltd. 15, Kotolahdenie, Kotka, Finland, 48310.
Made in China.
® Registered Trademark of Oy SVEN
Scandinavia Ltd. Finland.
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