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SPECIFICATIONS
ALL-TEST PRO OL II hand held collector (1)
ATPOL II weight: Less than 1 ½ lbs (560 gram)
1-100 Amp Test Clamps with leads (4)
ATPOL II size: 3 ¾" wide x 7 ½" long x 2" deep
100-1000 Amp Test Clamps with leads (4)
(95 mm W x 190 mm L x 50 mm D)
Voltage Test Leads with Clamps (2)
Gross weight for shipping: 22 lbs
Battery Charger 115V or 230V (1)
Gross size for shipping: 22" x 18" x 16"
Solid Hard Carrying Case (1)
Software ATPOL MCS (Motor Circuit Signature) On CD
Software ATPOL PQC (Power Quality Control) On CD
USER MANUAL On CD
Warranty Card (1)
For complete technical specification see separate ATPOL II specification sheet.

det första fogtätningsbandet med nanoteknik ...
Multifunktionsbandet O.C.-Form WF
nano tätar fönsterfogen i ett
arbetssteg. Tack vare det variabla
sd-värdet (= ånggenomsläpplighet)
är bandet universellt monteringsbart. Det finns ingen risk för förväxling av in- och utsidan. Naturligtvis
uppfylls kraven i RAL-riktlinjerna
(= riktlinjer för korrekt montering av
fönster).

Polyakrylatimpregneringen innehåller en värmeexpanderbar
substans med nanopartiklar som
utvidgas vid temperaturpåverkan,
alltså upptar större volym.

Ett arbetssteg för inner-, mellanoch yttertätning enligt RAL-principen och därmed enligt de vedertagna tekniska föreskrifterna: ca 80 %
tidsbesparing och väderoberoende
bearbetning.

Funktionssätt:
nanopartiklarna utvidgas

O.C.-FORM WF nano fyller sin funktion i alla väder som regn, dimma,
kyla eller värme.

Utvändigt

Med O.C.-FORM WF nano uppnås
alla produktegenskaper som
krävs för ett multifunktionsband.

Invändigt

Vinter

Slagregntäthet
utåt enl. DIN 18 542
upp till minst 600 pascal trots
möjlig ångdiffusion
Värmeisolering i mitten
Invändigt

Finns för fogbredderna 5-9 mm,
6–13 mm, 7- 15 mm, 9–18 mm och
13–27 mm med olika bandbredder

Utvändigt

Sommar

Lufttäthet och ångbroms
invändigt enligt EnEV (= miljösparförordning)
Reaktion vid brandpåverkan enligt
DIN 4102

Fördelar O.C.-FORM WF nano
Ett ”intelligent” fogtätningsband tack vare nanoteknik
Effektivt värmeisolerande
Mycket ljuddämpande
Snabb och billig montering, väderoberoende
Slagregntätt enligt DIN 18 542, som infördes den 1 juli 2009
Diffusionsöppet för ånga på den kallare sidan, utvändigt på vintern
Ångbromsande på den varmare sidan, invändigt på vintern
Ekologiskt ofarligt
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