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Producent: Friatec
Lita ceramika techniczna (LCT) FRIDURIT to spiek ceramiczny w pojęciu technicznym. Blaty i zlewy
wypalane są w temperaturze 1280°C. Materiał ceramiczny bardzo wysokiej jakości, o jednorodnej,
zamkniętej strukturze i bardzo wysokiej odporności chemicznej w całym przekroju. Glazura
utworzona na powierzchni jest wynikiem wysokiej temperatury spiekania.
Zalety ceramiki FRIDURIT:
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odporna na agresywne chemikalia (z wyjątkiem HF)
ekstremalnie twarda
odporna na uderzenia i ścieranie
niepalna
odporna na wysokie i niskie temperatury
odporna na promieniowanie UV i na starzenie
wolna od wszelkich związków toksycznych
dopuszczona do kontaktu z żywnością
różnorodność zastosowań
całkowicie obojętna dla środowiska, nadaje się do recyklingu

Wymiary zewnętrzne: 295 ±3 x 145 ±3 x 126mm
Wymiary wewnętrzne: 250 x 95 x 112mm
Masa: 2kg
Kolor: jasny popiel (L)
więcej
Nazwa:

Zlewik z litej ceramiki technicznej FRIDURIT/ VBPM 291

Adres:

LABRO Technologie
ul. Czerwone Maki 59 lok. 22
30-392 Kraków
tel.: +48 12 260 29 50
fax.: +48 12 397 79 30
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