
DATOVÝ LIST

krabice protahovací podlahová

w
w
w
.k
o
p
o
s.
cz

2
-0
2
/0
8
/2
0
1
9

330

2
6
0

5
7

,5
4

,5

číslo položky: PP 80/K-5_LB

popis výrobku: Použití jako slepé víko pro protažení, odbočení nebo křížení 
kabelů krabice není určena pro instalaci přístrojů.

  Při instalaci do betonové podlahy se kombinuje s krabicí 
KUP 80.

  Krabice je samostatně použitelná pro zdvojené podlahy 
o tloušťce od 10 do 40 mm, otvor pro vložení do podlahy 
218 x 288 mm.

  Po instalaci krabice se na nosný plech položí finální 
podlahová krytina výšky max. 8 mm.

  Dodatečná instalace přístrojů je možná pouze při výměně 
protahovací krabice za rám podlahové krabice KOPOBOX.

materiál:  polyamid

barva:  tmavě šedá RAL 7012

samozhášivost: ano, do 30 s

teplotní odolnost: -5 - +105 °C

zkouška žhavou smyčkou: 850 °C

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F

stupeň krytí: IP 30

max. zátěž: 150 kg

prodejní množství: á 1 ks

certifikace: ČSN EN 60670-1

skladování: ČSN 64 0090

Tam kde je potřeba odbočení nebo křížení vedení se použije protahovací 
podlahová krabice PP 80/K-5.

Při instalaci do betonové podlahy se kombinuje s krabicí KUP 80. 
Podlahová krabice KUP 80 je určená pro výšku betonové vrstvy od 80 
mm do 95 mm. Krabici je nutné připevnit k podkladovému materiálu. 
Požadovanou výšku krabice lze nastavit pomocí šroubů zvyšovací vložky 
a to v rozmezí od 80 mm do 95 mm.

V případě betonové vrstvy vyšší než 95 mm je nutné použít sadu 
nivelační SN (4 ks) ukotvenou k podkladovému materiálu. Nivelační sada 
umožňuje zvýšit výšku pro betonování krabic až o 35 mm.

KUP 80 je uzpůsobena pro instalaci el. trubek, nebo podlahových kanálů 
PUK 38X150 S1. Jednotlivé vstupy včetně zvyšovací vložky je nutné 
utěsnit tmelem proti vniknutí betonu.

V průběhu betonáže je nutné použít krycí desku (součást balení KUP 80) 
proti zalití krabice betonovou směsí. Po vytvrzení betonové směsi 
a odstranění krycí desky se podlahová krabice KUP 80 osadí 
protahovací podlahovou krabicí PP 80/K-5.

Protahovací podlahová krabice PP 80/K-5 je samostatně použitelná pro 
zdvojené podlahy o tloušťce od 10 do 40 mm.

Protahovací podlahová krabice je určená pro podlahovou krytinu s max. 
výškou 8 mm. S ohledem na stupeň krytí IP30 není krabice určena ke 
strojovému mokrému vytírání. Doporučenými podlahovými krytinami jsou 
koberec nebo plovoucí podlahy.

Podlahové krabice jsou konstruovány pro max. zatížení 1500 N.

sada nivelační SN
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