
ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ  
 

ANTI SHOCK PADS  
 
 
Αντικραδασμικά, ηχομονωτικά πέλματα για πλυντήρια, στεγνωτήρια, μοτέρ 

 
Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας από το τμήμα έρευνας 
και ο ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρμογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά με τη χρήση των υλικών 
γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας μας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του 
χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου. 

 
 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  
Ηχομονωτικά - αντικραδασμικά πέλματα (πα-
πουτσάκια) σε μεμβράνη διαμέτρου 5,5cm και 
πάχους 1cm, με βάση το καουτσούκ και μείγμα 
ακρυλικών και πολυουρεθανικών ρητινών. Μεμ-
βράνη υψηλής αντοχής, διατηρεί την ελαστικό-
τητά της, δεν επηρεάζεται από την υγρασία και 
είναι κακός αγωγός της θερμότητας και του ηλε-
κτρισμού. 
Μειώνει τους κτυπογενείς θορύβους που προκα-
λούνται από τη λειτουργία των ηλεκτρικών -και 
όχι μόνο- συσκευών έως και 80% και διασφαλίζει 
ακουστική άνεση στο εσωτερικό κατοικιών και ε-
παγγελματικών χώρων (EN ISO 717-2). 
Τα ειδικά πέλματα, απορροφούν τους κραδα-
σμούς και τις δονήσεις, μειώνουν τον θόρυβο 
που προκαλείται κατά τη λειτουργία τους (πλυ-
ντήρια, στεγνωτήρια) και ‘συγκρατούν’ τη συ-
σκευή στη θέση της. Συνιστάται πριν την τοπο-
θέτηση το αλφάδιασμα με τους ρεγουλατόρους 
της κάθε συσκευής. 
Κατάλληλα για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώ-
ρους, επιλέξτε τα και για τις βάσεις μοτέρ, συ-
μπιεστών ή άλλου εξοπλισμού συστημάτων κλι- 

ματισμού (εξωτερικές μονάδες air condition) και 
θέρμανσης, πριν την τοποθέτησή τους. Μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί ως ελαστικό πέλμα βαρέων 
και όχι μόνο επίπλων, προστατεύοντας από γρα-
τζουνιές και γδαρσίματα μοκέτες, ξύλινα δάπεδα, 
καθώς και δάπεδα από πατητή τσιμεντοκονία και 
πατητή σε μορφή πάστας. 
Εάν θα πρέπει να συγκολληθούν, συνιστάται η 
εφαρμογή της MS-POLYMER POWER GLUE 
της DUROSTICK σε σωληνάριο των 80ml ή φύ-
σιγγα των 290ml. 
 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
Χαρτοκιβώτιο 12 σετ των 4άρων τεμαχίων 
 
Σημείωση: Δυνατότητα διάθεσης κατόπιν πα-
ραγγελίας, με προσυμφωνημένο κόστος, μεμ-
βράνης σχήματος και διαστάσεων της επιλογής 
σας. 
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