Cięcie uszczelek

Firma Forest s.c. specjalizuje się w produkcji, przetwórstwie, konfekcjonowaniu oraz dystrybucji uszczelnień gumowych, butylowych i silikonowych. Forest s.c. oferuje również profesjonalne
doradztwo w zakresie zastosowania systemów uszczelniającodylatacyjnych.

Tniemy uszczelki sznurowe (wytłaczane) zarówno z gumy pełnej jak
i porowatej na dowolny wymiar
(minimum 5mm). Wysoka wydajność oraz dokładność naszych
urządzeń umożliwiają nam wykonywanie wysokiej jakości operacji
cięcia przy jednoczesnej konkurencyjności cenowej.
Dokładność cięcia zgodnie z normą DIN 7715 L2
Nakładanie butylu
Nanosimy butyl na fartuchy do
fasad aluminiowych oraz na arkusze gumowe EPDM stanowiące kołnierze izolacyjne dla
odwodnień liniowych.
Możemy nanosić butyl zarówno
w postaci taśmy o szerokości
15mm do 50mm jak również w postaci pasów 150mm, 290mm
oraz 400mm. Na zamówienie klienta możemy wykonać arkusze
EPDM z warstwą butylową o maksymalnej szerokości do 1
700mm.

Nasza oferta to:
Klejenie
- fartuchy EPDM do stolarki aluminiowej,
- uszczelki z gumy pełnej oraz porowatej dla
budownictwa i innych gałęzi przemysłu,
- uszczelnienia silikonowe,
- taśmy butylowe,
- kleje cyjano-akrylowe,

Kleimy uszczelki klejami cyjano-akrylowymi wykonując połączenia poprzeczne (np. ringi) jak i wzdłużne (np. fartuchy dylatacyjne
do fasad aluminiowych).
W zależności od potrzeb klienta (typ połączenia) stosujemy kleje
o zróżnicowanych parametrach gęstości oraz szybkości klejenia.

Ponadto oferujemy usługi w zakresie:

Dystrybucja

- cięcie na dowolny wymiar zarówno uszczelek z gumy pełnej jak
i porowatej,
- klejenie,
- nanoszenie na arkusze EPDM warstwy butylowej

Oprócz produktów ﬁrmy Forest w naszej ofercie handlowej znajduje się również szeroka gama uszczelnień gumowych i silikonowych (znajdujących zastosowanie w różnych gałęziach
przemysłu) wiodących polskich i europejskich producentów.

Fartuchy EPDM do fasad
aluminiowych

Oferta dystrybucyjna obejmuje:
- uszczelki z gumy porowatej dla budownictwa i innych gałęzi
przemysłu,
- uszczelnienia silikonowe,
- taśmy butylowe,
- kleje cyjano-akrylowe,

Wykonujemy fartuchy EPDM
do fasad aluminiowych w
dowolnych wariantach na
specjalne
zamówienie
klienta.
Podstawowe warianty to:
- Pas EPDM paro przepuszczalne lub paroszczelne o szerokości
od 10cm do 170cm oraz grubości 0,75mm lub 1mm. Dodatkowo
w tym wariancie oferujemy specjalistyczny klej do łączenia fartuchów z różnymi podłożami takimi jak: proﬁl aluminiowy, beton
itp.
- Pas EPDM (j.w.) z taśmą butylową (z jednej lub obu stron pasa
EPDM),
- Pas EPDM (j.w.) z uszczelką systemową do montażu w proﬁlu
aluminiowym.

Forest s.c.
38-500 Sanok, Wujskie 80

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej oraz zapoznania się z aktualną ofertą:

www.forest-sc.pl

www.forest-sc.pl

e-mail: biuro@forest-sc.pl
tel. 510 253 203

