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OLYMPUS LASDEKEN
Eigenschappen
Olympus kenmerkt zich door de uitstekende 
eigenschappen, in gebruiksvriendelijkheid en 
weerstand tegen hoge temperaturen. Voor 
Olympus hittewerend doek worden 
hoogwaardige, milieuvriendelijke silicaten 
gebruikt. Olympus is voorzien van een coating 
op minerale basis om rafeling te minimaliseren 
en het doek te verstevigen.

Beschikbare afmetingen 
Olympus lasdeken,   
90 x 100 cm  56.50.91
Olympus lasdeken, 
90 x 200 cm   56.50.92 
Olympus lasdeken,
180 x 200 cm   56.50.95
Olympus lasdeken,
180 x 300 cm   56.50.96
Olympus lasdeken,
270 x 300 cm   56.50.97

Deel van rol, breedte 90 cm 56.50.09.0900 
Volle rol 50 m¹, breedte 90 cm 56.50.09.0950
Op maat gemaakt  56.50.90

Omschrijving
Olympus lasdekens zijn vervaardigd uit 
hoogwaardig silicaat weefsel. Olympus 
lasdekens zijn geschikt voor gebruik in 
extremem omstandigheden

Temperatuur
De maximale temperatuurbestendigheid is 
1000°C (kortdurend tot ca. 1300°C.)

Technische Gebruiksinformatie
	CEPRO adviseert de toepassing van meerdere 
 lagen voor een optimale bescherming.
	Gebruik lasdekens altijd in een hoek van 
 tenminste 15 graden.
	De vermelde temperaturen zijn indicatief, u dient 
 altijd het gekozen product vooraf te testen op 
 geschiktheid.
	Controleer lasdekens regelmatig op scheuren 
 en/of andere onvolkomenheden. Vervang 
 beschadigde dekens waar nodig.
	Vanwege het zeer gevarieerde gebruik van 
 lasdekens, kan er geen garantie worden verleend 
 op het gebruik er van. De eindgebruiker  is 
 verantwoordelijk om te bepalen of de lasdeken 
 geschikt is in zijn specifieke situatie en voldoende 
 bescherming biedt tijdens de uit te voeren 
 werkzaamheden.
	CEPRO lasdekens worden aan de snijkanten 
 afgewerkt met  hoogwaardig Kevlar garen.
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