Popis
Speciální PP (polypropynén) fólie opatřená vysoce trvanlivým
a voděodolným lepidlem.

Forma dodání
PP fólie dodávaná v rolích 25 m
Barva: černá

Technická specifikace
Vlastnost

Norma

Hodnota

Materiál

speciální PP vlákno

Lepidlo

speciální lepidlo

Liner

EN 1849-2 posilikonovaný papír

Barva

černá

Odolnost povětrnosti a UV záření

6 měsíců

Aplikační teplota

od -10 °C

Teplotní odolnost

-40 °C to +90 °C

Skladování

po dobu 1 roku v suchu a chladu

ME316
Fólie na spoje a prostupy
Premium

Zpracování
Odstraňte část lineru (ochranný papír) na ME316 a přiložte
ji na přelepovaný spoj tak, aby ME316 byla z půlky na
každé straně spoje.
Postupně odstraňujte ochranný papír a přilepuje ME316 k
podkladům tak, aby na fólii nevznikaly vlnky nebo nebyla
nadměrně napínána.
Poté přejeďte fólii silně přítlačným válečkem.
V případě montovaných sendvičových konstrukcí
doporučujeme pokládání izolačních membrán takovým
způsobem, aby spoje mezi nimi vycházely v místech
trámů, krokví apod. Lepení pak probíhá v oblasti, kde jsou
spoje podložené a následně jsou třeba ještě vyztužené a
přitlačené laťováním.

Víceúčelová těsnicí fólie určená pro
dotěsňování spojů a styků na fasádních,
podstřesních i vzduchotěsných interiérových
membránách a dalších přilehlých konstrukcí.
Unikátnímu lepidlo
na fólii přilne skvěle na membránách z PE, PP,
PES, hliníku a dálě potom na podkladech jako
jsou beton, plynobeton, keramická tvarovka,
vápenopísková tvarovka, omítka, OSB,
dřevotříska a dřevo. Vzniklý spoj je trvale
vzduchotěsný, lepidlo mění minimálně své
vysoké kvality.

Hlavní výhody
Použití v interiéru i exteriéru
Snadno trhatelná v ruce
Odolnost povětrnosti 6 měsíců
Aplikace od -10 °C

ME316
Fólie na spoje a prostupy Premium

Technický servis
Na vyžádání je k dispozici technický servis. V
případě potřeby dalších informací nás
kontaktujte.
Dodatečné informace
Výše uvedené informace jsou poskytnuty podle
našich nejlepších znalostí. Po celou dobu si
vyhrazujeme právo na změnu receptury
našeho produktu. Kupující by si měl vyžádat
nejaktuálnější informace k výše zmíněnému
produktu.

Aplikace, jakož i podmínky během aplikace
nemáme pod kontrolou, a proto odpovědnost za
ně nese uživatel. Nepřebíráme odpovědnost
plynoucí z tohoto technického listu. Dodávky se
řídí výlučně našimi všeobecnými dodacími a
platebními podmínkam.
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