
AIB: Oferta uszczelek do okien i drzwi

AIB specjalizuje się w produkcji uszczelek z termoplastycznych elastomerów. W szerokim programie
produkcji znajdują się uszczelki do okien i drzwi drewnianych, tworzywowych oraz
aluminiowych. Wysokie wymagania naszych klientów są dla nas motywacją do opracowywania
różnorodnych mieszanek tworzywowych, jak również projektowania uszczelek łączących w sobie
funkcjonalność i łatwość montażu.

 

Uszczelki do okien drewnianych●

Uszczelki do drzwi drewnianych●

Uszczelki do systemów okiennych PVC●

Uszczelki o różnym zastosowaniu●

Uszczelki ramkowe do szklenia❍

Obejmy❍

Meblowe❍

Uszczelki do moskitier❍

Uszczelki do okien aluminiowych❍

Uszczelki do drzwi metalowych❍

Uszczelki różne❍

Akcesoria●

AIB posiada w ciągłej produkcji ponad 100 typów różnych uszczelek, wykonywanych ze specjalnie
opracowanych materiałów: TPS, TPA, TPG. Te nowoczesne termoplastyczne elastomery (TPE), z
uwagi na doskonałe własności, coraz częściej wypierają wulkanizowaną gumę (EPDM) i stosowane są
wszędzie tam, gdzie wymagana jest najwyższa jakość.
  

Materiał i konstrukcja
AIB posiada w ciągłej produkcji ponad dwieście różnych typów uszczelek wykonywanych ze
specjalnie opracowanych materiałów: TPA i TPS. Te nowoczesne termoplastyczne elastomery (TPE),
z uwagi na doskonałe własności coraz częściej wypierają wulkanizowaną gumę (EPDM).
  

Właściwości surowców

http://www.pasywny-budynek.pl/uszczelki-do-okien-drewnianych.html
http://www.pasywny-budynek.pl/uszczelki-do-drzwi-drewnianych.html
http://www.pasywny-budynek.pl/uszczelki-do-systemow-okiennych-pvc.html
http://www.pasywny-budynek.pl/uszczelki-o-roznym-zastosowaniu.html
http://www.pasywny-budynek.pl/uszczelki-o-roznym-zastosowaniu.html#uszczelki-ramkowe-do-szklenia
http://www.pasywny-budynek.pl/uszczelki-o-roznym-zastosowaniu.html#obejmy
http://www.pasywny-budynek.pl/uszczelki-o-roznym-zastosowaniu.html#meblowe
http://www.pasywny-budynek.pl/uszczelki-o-roznym-zastosowaniu.html#uszczelki-do-moskitier
http://www.pasywny-budynek.pl/uszczelki-o-roznym-zastosowaniu.html#uszczelki-do-okien-aluminiowych
http://www.pasywny-budynek.pl/uszczelki-o-roznym-zastosowaniu.html#uszczelki-do-drzwi-metalowych
http://www.pasywny-budynek.pl/uszczelki-o-roznym-zastosowaniu.html#uszczelki-rozne
http://www.pasywny-budynek.pl/akcesoria.html


Właściwości surowców

Własności Badanie Jednostka
Wartości

TPA TPS

Twardość ISO 868 Shore A 50-70 45-80

Gęstość ISO 1183 g/cm3 1,0-1,16 1,14-1,3

Wytrzymałość na
zerwanie ISO 37 Mpa 6,0-10,0 10,0-15,0

Wytrzymałość
przy zerwaniu ISO 37 % 450-750 450-600

Odporność na
działanie ozonu

PN ISO
1431, Pt
A 43

 brak pęknięć brak
pęknięć

Odporność na
UV BS 7412  brak pęknięć brak

pęknięć

Zakres pracy  °C -45 do +120 -45 do +85

Uwagi   
Tworzywo
odporne na
farby
akrylowe

 

 Pobierz tabelę 

 Pobierz folder z ofertą uszczelek i profili w pdf (pobierz...)

KONTAKT

AIB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. 

E-mail: firma@aibsc.com.pl

WWW: www.aibsc.com.pl

Tel: +48 32 335 79 00
Adres:

http://www.aibsc.com.pl/materialy/_upload/tabele/tabele_mobile/uszczelki_ogolne_small.pdf
http://www.pasywny-budynek.pl/materialy/_upload/tabele/tabele_mobile/uszczelki_ogolne_small.pdf
http://www.aibsc.com.pl/materialy/_upload/do_pobrania/foldery_produktowe/AiB_uszczelki_PL_12-2014-net.pdf
http://www.pasywny-budynek.pl/materialy/_upload/tabele/tabele_mobile/uszczelki_ogolne_small.pdf
http://www.pasywny-budynek.pl/wizytowka-firmy/id/4383
http://www.pasywny-budynek.pl/wizytowka-firmy/id/4383
mailto:firma@aibsc.com.pl
http://www.aibsc.com.pl


Przemysłowa 22
44-190 Knurów


