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Anorganický, vláknitý, bezazbestový konstrukčně-izolační
materiál odolávající trvalému tepelnému a mechanickému namáhání.

Unithermex

VÝROBA KOMPOZITNÍCH PRVKŮ

► Materiál nefléruje a neškrábe sklo.

► Materiál splňuje kritéria podnikové normy PN - VUSTAH 0701:2003.

► Odolává tepelnému namáhání 600°C, krátkodob ě 800°C.

► Teplota trvalého pracovního prostředí výrobku 300°C, max. 450°C.

► Tvarové a rozměrové možnosti  - podle přání zákazníka.

► Povrchová úprava výrobku – hladká (povrch je opracováván na soustruhu).

VLASTNOSTI UNITHERMEXU

Vlastnosti A C HT

Objemová hmotnost (kg.m-3) 1400±100 1550±100 1600±100

po žíhání na 600 °C/4hod. 0,4 0,3 0,2Lineární smršt níě

(% max.) po žíhání na 800 °C/4hod. - - 0,4

výchozí stav 36 34 28

po žíhání na 600 °C/4hod. 29 30 17
Pevnost v tlaku
(MPa)

po žíhání na 800 °C/4hod. - - 13

výchozí stav 10 17 13

po žíhání na 600 °C/4hod. 10 14 7
Pevnost v tahu
za ohybu
(MPa) po žíhání na 800 °C/4hod. - - 7

Teplotní odolnost 600 °C 600 °C
(800 °C)

1000 °C

T ída reakce na oheňř A1 A1 A1

PŘÍKLADY REALIZACE
► MOSER, Karlovy Vary

► Crystalex, závod Karolinka

► Sklárny Kavalier, a.s., Sázava

► STV Glass, Valašské Meziříčí

► RONA,a.s., Lednické Rovne, SR
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Unithermex C
VÝROBA KOMPOZITNÍCH PRVKŮ

Vodicí kladka
použití výrobku

Kladka slouží ve sklárnách  k vedení skleněných trubic 
v procesu jejich chladnutí.
výrobní rozměry

vnější Ø 100 mm, vnitřní Ø 25 mm, výška 80 mm

Manipulační lišta s výztuží
použití výrobku

Manipulační lišta s výztuží se používá k manipulaci se 
skleněnými výrobky.
výrobní rozměry

délka 500 mm, šířka 20 mm, tloušťka 17 mm,
délka 500 mm, šířka 20 mm, tloušťka 22 mm

Kolébka
použití výrobku

Kolébka slouží k odklepávání nebo odkládání žhavých 
skleněných ručně tvarovaných výrobků .
výrobní rozměry

délka 500 mm

Podložka do chladicí pece
použití výrobku

Na podložku se v chladicí peci odkládají skleněné 
tvarovky.
výrobní rozměry

délka 100 mm, šířka 100 mm, tloušťka 10 mm, 
průměr vnitřního otvoru 40 mm

Váleček rovný M11455E-4NEG
použití výrobku

Válečky se navlékají na ocelové hřídele opatřené perem.
Z hřídelí je sestavena válečková dráha sloužící pro
dopravu žhavých polotovarů skleněných obrazovek.

výrobní rozměry

vnější 50 mm, vnitřní 22 mm, výška 100 mm,Ø Ø

průřez drážky 8 mm
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Unithermex C
VÝROBA KOMPOZITNÍCH PRVKŮ

Kruhová podložka profilovaná
použití výrobku
Kruhová podložka se používá do zapalovacích strojů 
sloužících k leštění výrobků plamenem.
výrobní rozměry

Ø 105 mm, tloušťka 10 mm

Zasouvací lišta
použití výrobku
Zasouvací lišta se používá k manipulaci se skleněnými 
výrobky. Teplota trvalého pracovního prostředí výrobku 
max. 450°C.
výrobní rozměry
délka 500 mm

Obložení lopatky přesouvače, podavače použití 
výrobku
Obložení lopatky přesouvače slouží k manipulaci se 
žhavými skleněnými výrobky, např. při výrobě lahví, váz 
apod.
výrobní rozměry
délka 60 mm,  tloušťka 10 mm

Tažný válec TSK 14 D 10
použití výrobku

K výrobě skleněných trubic tažením. Výrobky se umisťují 
vertikálně v páru proti sobě .
výrobní rozměry

vnější Ø 246 mm, vnitřní Ø 222 mm, výška 74 mm, 
odsazení 222 mm

Polotovar chapadla
použití výrobku

Chapadla slouží k manipulaci se žhavými skleněnými 
výrobky, např. při výrobě lahví, váz apod.
výrobní rozměry

vnější Ø 140 mm, výška 4 mm

NABÍDKA SLUŽEB A PRODUKTŮ 
Specializovaná výroba

SPECIÁLNÍ TECHNOLOGIE

Ivo Dvo!ák
+420 724 596 094  
+420 513 036 090

dvorak@vush.cz 
www.vush.cz

Kontakt:




