Bodem onder de i-bee kast
Open gaasbodem met varroaschuif en sluitsysteem De bodem van Nicot® zijn bij ons al jaren in
gebruik. Dit is een erg praktische bodem van een
onverwoestbare kunststof, voorzien van een
varroa lade en een sluitsysteem dat tevens
gebruikt kan worden om muizen te weren uit de
bijenkast.

Niet schuiven tijdens transport
Door de strakke aftichtingen en het materiaal,
wordt er in de i-bee kast minder gekit door de
bijen met propolis. zeker de onderste broedkamers zullen niet snel aan de bodem gehecht
worden. Daaroom zijn er aan de voorzijde van de
kast aan weerszijden 2 pinnetjes die in de gaatjes
van vallen van de broedkamers. Zo wordt het
schuiven van bakken tijdens transport voorkomen.

Transparante dekplanken en geventileerde deksels
Een bijenvolk ispecteren is soms nodig. Maar de
dekplank openen en het volk verstoren niet!
Daarom zijn de i-bee kasten standaard voorzien van
een slimme dekplank en lichte deksel.
Transparant folie wordt al geruime tijd door imkers
gebruikt. Maar dit heeft wel nadelen met voeren en
opleggen met veel wind. Deze transparante
dekplank is de ideale combinatie tussen transparant
folie en de traditionele houten afdekplanken.
* Minder verstoring bijenvolk bij inspecties
* Waait niet snel weg bij opleggen
* Geschikt om voerbak of suikerdeeg op te plaatsen
* Flexibel materiaal dat makkelijk open maakt
* Vele malen sterker en duurzamer dan plexiglas
De i-bee kast is ontwikkeld door de Valksche Bijenhof. Meer informatie op www.bijenhof-dv.nl

Technische gegevens van de i-bee kast
De i-bee kast is gemaakt van 2 verschillende diktes materiaal:
Voor- en achterzijden 10 mm dik
De zijwanden zijn 13 mm dik

1 – 4 mm

5 – 19 mm

53 479
53 455
53 455
53 453

700 kg/m3
16 MPa
34%
15 kJ /m2

500 kg/m3
10 MPa
30%
22 kJ/m 2

DIN 53 452
DIN 53 457
DIN 53 456

28 MPa
1300 MPa
24 N/mm2

20 MPa
750 MPa
25 N/mm2

31 dB (10 mm)

28 dB (10 mm)

1014 Ohm

1014 Ohm

0, 081 W/mK
4,6 W/m2K (4 mm)
0, 07 mm/m/°C
80° C
–4%
–0, 8%

0, 066 W/mK
2,1 W/m 2K (19 mm)
0, 07 mm/m/°C
78° C
–6%
+1%

B1
M1
Clas s 1

B1
M1
Clas s 1

Mechanische eigenschappen
Dichtheid
Treks terkte
S cheurweers tand
S lagvas theid

DIN
DIN
DIN
DIN

Statische eigenschappen
B uigs terkte
E- modulus
Kogelvals terkte

Akoestische eigenschappen
Geluids is olatie Rw

Elektrotechnische eigenschappen
Oppervlakteweers tand

DIN 53 482

Thermische eigenschappen
Warmtedoorgangs coëfficient
K- waarde
Thermis che lengteuitzetting
Verwekings temperatuur (Vicat)
Maatverandering
Maatverandering

DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN

52 612
4108
53 752
53 460
16 927
16 927

Brandtechnische eigenschappen
Duits land
Frankrijk
Engeland

DIN 4102
NFP 92- 501
B S 476 PART 1

Andere eigenschappen
Waterdampdoorlaatbaarheid

DIN 53 122

0,66 g/m 2/24h
(3 mm)

0,27 m/m2/24h
(10 mm)

Vochtopname

DIN 53 495

< 1%

< 2%

