Popis
Jednostranne lepiaca syntetická polyesterová fólia
potiahnutá kvalitným akrylátovým lepidlom, ktoré je prekryté
hnedým papierom so silikónovou úpravou povrchu.

Forma dodania
Jednostranne lepiaca fólia navinutá do role
Farba: biela
Rozmery
Hrúbka bez lineru (mm)

0,29

Dĺžka v roli (m)

25

Technická specifikace
Vlastnosť

Norma

Klasifikácia

Priľnavosť (na oceli po 24 hod.)

DIN EN 1939

cca 35 N/25 mm

UV odolnosť

12 mesiacov (stredná Európa)

Ekvivalentná difúzna hrúbka

Sd >18m

Aplikačná teplota

-10 °C až +40 °C

Tepelná odolnosť

-40 °C až +100 °C

Skladovacia teplota

+5 °C až +25 °C

Doba skladovania

12 mesiacov

Príprava
Podkladové plochy musia byť suché, bez námrazy,
odmastnené, zbavené prachu, nečistôt a všetkých
voľných častíc

Spracovanie
Odviňte fóliu z role, odmerajte a odrežte podľa potreby
Odstráňte ochranný prúžok a aplikujte fóliu na
pripravenú podkladovú plochu
Fóliu na podklad dôkladne pritlačte
Odporúčanie
Fólia je aplikovateľná na podklad aj pri teplotách v mraze
pokiaľ je splnená podmienka, že podklad je suchý a bez
námrazy. Kvôli malej hrúbke fólie môže pri preprave
izolovaných konštrukcií, na stavbe alebo v prevádzke ľahko
dôjsť k jej poškodeniu, tzn. pretrhnutiu. Preto odporúčame
dodatočné prekrytie, ktoré je odolné voči mechanickému
poškodeniu.

ME315
Fólia na spoje a prestupy exteriér

Fólia sa používa na vodotesné utesnenie špár
a spojov v exteriéri, ale aj v interiéri. Fólia je
odolná UV a poveternostným vplyvom. Typické
použitie: utesnenie špár medzi sendvičovými
konštrukciami (dosky, panely), preplátovanie
spojov izolačných fólií na fasádach a v
konštrukciách striech.

Hlavní výhody
odolná poveternostným vplyvom
rýchla, jednoduchá a estetická aplikácia
na aplikácie v exteriéri aj interiéri

ME315
Fólia na spoje a prestupy - exteriér

Dôležité upozornenie
Lepený spoj tvorí tzv. nerozoberateľné spojenie. Pri pokuse o
odlepenie fólie z podkladu či jednej vrstvy od druhej dôjde
pravdepodobne k jej poškodeniu alebo pretrhnutiu. V
takýchto prípadoch je potrebné fóliu nahradiť novou vrstvou.
Vytvorený spoj excelentne odoláva kolísaniu okolitej teploty a
vlhkosti.

Technický servis
Na vyžiadanie je k dispozícii neustála technická
podpora.
Dodatočné informácie
Vyššie uvedené informácie sú poskytnuté podľa
našich najlepších znalostí. Po celú dobu si
vyhradzujeme právo na zmenu receptúry nášho

produktu. Kupujúci by si mal vyžiadať
najaktuálnejšie informácie k vyššie
zmienenému produktu. Aplikácie, ako aj
podmienky počas aplikácie, nemáme pod
kontrolou, a preto zodpovednosť za ne nesiete
vy. Nepreberáme zodpovednosť plynúcu z tohto
technického listu. Dodávky sa riadia výlučne
našimi všeobecnými dodacími a platobnými
podmienkami.
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