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R X ® M i n e s

SBR/NR-rubber
 
Materiaal : SBR/NR
Kleur : zwart
S.g. (gr/cm3) : 1,12
Hardheid (ºShore) : circa 60 A
Treksterkte (N/mm2) : 17,5
Rek bij breuk (%) : 500
Druk max. (bar) : 10
Temperatuurbereik (ºC) : -20/max. +80
Geschikt voor : toepassing op plaatsen waar extreme eisen aan slijtvast-

heid worden gesteld
slijtvastheid volgens DIN 53516: 105 mm3, op voorwaarde 
dat de abrasieve deeltjes zich langs de plaat bewegen

Opmerking : niet geschikt bij bewegingen loodrecht op de rubber plaat, 
zoals bijvoorbeeld in straalcabines; voor dergelijke toe-
passing is onze Luna Para plaat de meest geschikte.
niet oliebestendig

Tabel 1:   Leveringsprogramma RX® Mines

artikelnummer aantal inlagen breedte (mm) dikte (mm) rollengte (m)

10017097 - 1400 5 10

10017098 - 1400 10 6

10017099 - 1400 25 5

Afwijkende dikten op aanvraag leverbaar.
Pakkingen volgens tekening kunnen in eigen productie snel worden vervaardigd.

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die ERIKS besteedt aan de samenstelling van de geleverde informatie, kan ERIKS niet instaan voor de volledigheid, juistheid 
of voortdurende actualiteit van deze informatie. Deze informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als advies. ERIKS is niet 
aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik van deze informatie, daaronder begrepen schade ten gevolge van onjuistheid of onvolledigheid van de 
informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van ERIKS.

Voor meer informatie, een offerte of bestelling kunt u rechtstreeks contact opnemen met een van onze specialisten.
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