
Det komplette system til ovnaflukker
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SkamoEnclosure – hvis du vil have et kvalitetssystem

SkamoEnclosure Board er et kalciumsilikat-panel, bestandigt over for stærk varme og med mange fordele:

 Kvartsfri 
sammensætning

 Ingen farlige partikler 
under bearbejdningen

CE- og A1-certifi ceret.
100 % ikke brændbart materiale

Hurtig, nem bearbejdning 
og montering

SkamoEnclosure er det innovative system til opsætning af ovne, både som bagvægsbeskyttelse og omkring ovnen



3

Skamol har med SkamoEnclosure konstrueret et innovativt system 
til teknisk isolation af dit ovnafl ukke. SkamoEnclosure Board er 
et letvægts og brandsikkert panel, der forenkler opsætningen af 
ovnafl ukker. Et hurtigt og enkelt system til moderne ovnafl ukker, der 
giver vores forhandlere og montører en enestående mulighed for at 
maksimere deres omsætning. 

Vores SkamoEnclosure-system er et komplet system med basis i 
vores SkamoEnclosure Board. Hertil kommer en lang række ekstra 
produkter til SkamoEnclosure - produkter der giver et fuldstændigt 
system.

De supplerende produkter er nævnt på brochurens bagside. 
De består af vores SkamoEnclosure Structural Plaster, 
SkamoEnclosure Smooth Plaster, SkamoEnclosure Corner, 
SkamoEnclosure Primer and SkamoEnclosure Glue, med fl ere.

SkamoEnclosure Glue-limens enestående egenskaber giver dig 
følgende fordele:
▪  Virkeligt nem at arbejde med
▪  Hærder hurtigere end andre, lignende produkter
▪  Hurtig og nem at bruge på SkamoEnclosure Board

SkamoEnclosure – hvis du vil have et kvalitetssystem

SkamoEnclosure Board’s tekniske specifi kationer

Bredde Længde Tykkelse Vægt
1.220 mm 1.220 mm 20 til 100 mm 6,7 til 33,5 kg

Kvalitet Værdi Enhed
Massefylde, tør 225 kg/m³

Kold-sammentrykningsstyrke (DS/EN ISO 8895_2006) 2,8 MPa

Trækstyrke (EN 1607) 610 kPa

Dimensionsstabilitet ved bestemte temperaturer og fugtighed (EN 1604) @ 23 °C - 90% RH - 48 t 0,0 %

Varmeledningsevne (EN 12667) @ 10°C 0,068 W/(m×K)

Brændbarhedstest (EN 13501-1:2007 + A1:2009) Klasse A1

Data er gennemsnitlige resultater af tests udført under standardprocedurer og kan ændres. Data indeholdt i dette datablad leveres i god tro som en teknisk 
service og kan ændres uden varsel. Der tages forbehold for trykfejl.
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