SNAKELINER SNAKEPOXY ei sisällä bisfenoli A:ta
Bisfenoli A on luokiteltu EU:ssa aineeksi, jolla on ihmisten
lisääntymisen kannalta myrkyllisiä vaikutuksia.

SNAKELINER UltraFlex on markkinoiden pehmein
ja mukavin koonmuutossukka!
• Helppo asentaa matalalla paineella.
• Hukkapätkiä ja ylijäämää syntyy vähemmän.
• Sukitustyö on nopeampaa ja helpompaa.

Aidosti kotimainen
sukitussukka
suomalaiselta valmistajalta!
www.rstarvike.fi / tammikuu 2020

Snakeliner
-sukitustuotteet

SNAKELINER UltraFlex matalan
paineen koonmuutossukka
•
•
•
•
•
•

SNAKELINER UltraFlex -sukitussukka on markkinoiden pehmein ja mukavin koonmuutossukka.
Aidosti kotimainen sukka viemärisukitukseen suomalaiselta valmistajalta.
Se on helppo asentaa matalalla paineella.
Sukka asettuu viemäreihin notkeammin ja rypyttömämmin.
Hukkapätkiä ja ylijäämää syntyy vähemmän.
Tarvitset kohteeseen vähemmän sukkien kokovaihtoehtoja.

Sukitustyö on konaisuudessaan helpompaa ja nopeampaa!

Edut
• TPU-muovipinta (Thermopolyuretahane) tekee sukasta markkinoitten
pehmeimmän ja mukavimmin käytettävän.
• Minimaalinen pituusvenymä 1-3%/m —> Osuu hyvin t- ja y-kappaleisiin.
• Asennuspaine 0,2-0,4 bar (matalapainesukka).
• Koon muutospaine 0,5 bar.
• Pysyy mitassaan matalassa paineessa.
• Sukan paksuus 4,5 mm. Koonmuutoksen jälkeen 3-3,5 mm (FL 3,5 mm).
• Pystytään asentamaan 30–40 % paksumpaa seinämää
matalan asennuspaineen ansiosta.
• Sukka nousee jo asennusvaiheessa (ei vaadi täyttä mittaa).
• UltraFlex sukan kanssa epoksin mankelointi onnistuu
yhdellä kertaa —> nopeampi työstöaika.
• Alimit. -12 % —> Eliminoi ”hainevän”.
Esimerkiksi DN50-70 sukka voidaan käyttää koossa 44.

Koot
DN30-50
DN40-70
DN50-70
DN70-100
DN100-150
DN150-200

Varmista
sukitustiiveys:
Käytä teipattuja
haarayhteitä.
Saatavissa vain
SNAKELINERilta!

SNAKELINER Novolac
-sukitusepoksit
Laatua ja turvallisuutta
• SNAKELINER sukitusepoksit on valittu ja valmistettu laadukasta sukkasujutusta varten.
• SNAKELINER on kehitystyöllään tuonut markkinoille nopeammin läpikovia ja paremmalla
lämmönkestolla olevia epokseja.
• SNAKELINER epoksien käsittely, kuljetus ja varastointi on helpompaa, koska ne kestävät pakkasta
• Kestää paremmin yleisiä kemikaaleja.

Jatkuva kehitystyö
Panostamme käyttäjäystävällisiin ratkaisuihin ja työterveyteen.
Epoksituotteet aiheuttavat asentajille allergioita ja pitkäaikaisia haittoja.
Tuomme markkinoille vähemmän haitallisia epoksituotteita.
SNAKELINER SNAKEPOXY ei sisällä bisfenoli A:ta (BPA) eikä bisfenoli
F:ta (BPF). Euroopan kemikaalivirasto ECHA on luokitellut bisfenoli A:n
aineeksi, jolla on lisääntymisen kannalta myrkyllisiä vaikutuksia.
Tavoitteenamme ovat myös ympäristöystävällisemmät
tuotteet ja materiaalit. Bisfenoli A päätyy vesistöihin mm.
yhdyskuntajätevedenpuhdistamoiden kautta.

SNAKELINER -epoksit vs.
perusepoksit

SNAKELINER Novolac -epoksien SNAKELINER Novolac
tuottavuushyödyt
-epoksien työturvallisuus- ja
ympäristöhyödyt
• Ei tarvitse jälkilämmitystä kovettumisen
•
•
•
•

varmistamiseksi.
Nopeampi kovettuminen runkojäykäksi
+20 °C:ssa.
Nopeampi avata ilman jälkilämpöä
—> Säästää aikaa ja työkalukustannuksia.
Korkeampi lämmönkesto.
Nopea kovettuminen lisälämmöllä ja nopea
jäähdytysaika. Runkojäykkä jo alle +70 °C:ssa.

Merkittävät
kustannussäästöt pitkällä
aikavälillä yrittäjälle ja
yritykselle.

• Ei sisällä lisääntymisterveydelle haitallista
bisfenoli A (BPA) tai bisfenoli F (BPF).
• Ei allergisoi mahdollisessa ihokontaktissa
(epoksiallergia) tai epoksipölynä.
• Bisfenoli A (BPA) tai bisfenoli F (BPF)
ei päädy vesiympäristöön mm.
yhdyskuntajätevedenpuhdistamoilta.
• Käsittely, kuljetus ja varastointi on
helpompaa, koska perusosaa ei luokitella
vaaralliseksi aineeksi.

Turvallinen työympäristö:
herkistyminen epoksille
johtaa usein ammatinvaihtoon.

SNAKELINER asiakaspalvelu
ja tuotekehitys
SNAKELINER on kehittynyt alansa edelläkävijäksi kokemusta,
teoriaa ja käytäntöä yhdistämällä.
Olemme patentoineet tärkeimmät innovaatiomme.
•
•
•
•
•

SNAKELINER kehittää tuotteitaan jatkuvasti!
Tarjoamme alan parhaat ja laadukkaimmat tuotteet.
Meidän kautta saat kaikki sukitustarvikkeet.
Takaamme nopean saatavuuden.
Kehitystyö jatkuu yhä parempien ratkaisuiden löytämiseksi, jotta asennustyö nopeutuisi ja voimme
varmistaa laadukkaan lopputuloksen jokaiseen kohteeseen.

Tutustu valikoimaamme: www.rstarvike.fi

Sukitustarvikkeet heti varastosta!
Kysy rohkeasti lisää: laatutuotteita on aina ilo esitellä!

Jani Tunturi

Myyntiedustaja
Snakeliner-sukitustuotteiden tuotevastaava
050 412 4577
jani@rstarvike.fi

Tommi Lindström

Myyntiedustaja, suojaus- ja sukitustuotteet
050 449 9627
tommi@rstarvike.fi
Pakkauspörssin rakennus- ja suojaustarvikkeet ovat nyt RS-Tarvike!
RS-Tarvike / Pakkauspörssi Oy
09 282 229 / rs@rstarvike.fi / Niittyvillankuja 3, 01510 Vantaa

Parhaat testatut materiaalit.
Neuvonta, koulutus ja konsultointi.
Tuotanto suomalaisessa tehtaassamme. Ota yhteyttä!

