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MŐSZAKI ADATLAP 
 

Rejtett, Zárt 
Poliészter 

Cipzár 
 

RT0INV – ZT 

 

 

 Alapanyagok 

 Zárlánc  poliészter monofil 

 Textilszalag  poliészter fonal 

 Végszem  poliészter monofil, hegesztett 

 Kezdıszem  hegesztett 

 Nyitó  horgany ötvözet 

 

 Geometriai jellemzık (1)  

 Zárlánc szélessége  b  4,10 - 4,25 mm 

 Húzózár szélessége  B  22,00 - 26,00 mm 

 Textilszalag szélessége  t  11,00 - 13,00 mm 

 Monofil átmérı  o  0,48 mm 

 

 Funkcionális jellemzık (1)  

 Nyitó mozgatóereje  < 4 N 

 Reteszelı erı  > 30 N 
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 Mechanikai jellemzık (1) 

 Keresztirányú szakítószilárdság  > 200 N 

 Kezdıszem keresztirányú 
 szakítószilárdság  > 30 N 

 Végszemek hosszirányú 
 szakítószilárdsága  > 50 N 

 Nyitó fogó leszakítási 
 szilárdsága  > 60 N 

 

 Mechanikai tartósság (1) 

 300 terhelési ciklussal (nyitás-zárással) terhelt húzózárak 
 keresztirányú szakítószilárdsága nem kevesebb, mint a  
 fárasztás nélkül elıírt érték 90%-a. 

 

 Színtartósság (2) 

 Színtartósság fénnyel szemben (fokozat)  7  MSZ 2102-2 

 Színtartósság 60 °C-os mosással szemben (fokozat)  5/5/5  MSZ EN 20105 CO 3 

 Színtartósság vegytisztítással szemben (fokozat)  5/5  MSZ 2104-1 

 Színtartósság lúgos / savas izzadsággal szemben (fokozat)  5/5/5  MSZ 2105-4 

 Színtartósság száraz / nedves dörzsöléssel szemben (fokozat)  5/4-5  MSZ 2111-1 

 

(1) A rejtett húzózárak világviszonylatban is új terméknek számítanak, ezért szabványok még nem 
készültek. A mechanikai követelmények meghatározásánál a Deutsches Institut für Normung DIN 3419-1 
sz. szabványának elıírásait vettük alapul, a hasonló mérető Kunststoffdraht-Reissverschlüsse 00 típusra 
vonatkozóan.  
 
A vizsgálatokat saját laboratóriumunkban végezzük. Az ellenırzı méréseket az ÉMI-TÜV SÜD Kft. 
(KERMI) - nél végeztetjük.  
 
(2) A színtartóssági vizsgálatok az ÉMI-TÜV SÜD Kft. (KERMI) akkreditált vizsgáló laboratóriumában 
készülnek.  

[•] Választható nyitók: nincs választási lehetıség.  

[•] Javasolt felhasználási területek: Bébi- és gyermekruházatba, könnyő selyemruházati termékekbe, 
szoknyákba, fehérnemőbe. Olyan helyeken használható a rejtett húzózár, ahol a zárlánc és a nyitó 
láthatatlan (belsı oldali) elhelyezése kívánatos. 
A hurkolt szalaggal készített rejtett cipzár lágyabb fogású, ez különösen alkalmas bébi ruházati 
termékekbe.  

[•] Kezelési elıírások:  

 
 

  

 


