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DB 70 Hajlaterősítő
szalag, külső-belső
sarok
(Dichtband Innenecke Aussenecke)

> nem ereszti át a vizet
> méterjelöléssel ellátott

Terméktulajdonságok
Szövethálóra kialakított, rugalmas, kétoldalon szabadonálló
szövettel rendelkező szigetelő szalag. Vízzáró, ellenáll a
gyengébb savaknak, lúgoknak és oldott sóknak.

Alkalmazhatóság
A kenhető szigetelések kiegészítő rendszereleme, a
föggőleges és vízszintes falcsatlakozásoknál kell a kenhető
szigeteléssel rögzíteni, majd a vízszigetelő anyaggal átvonni.
A sarokelemeket a pozitív illetve negatív sarkoknál kell
elhelyezni.

Termékadatok
Kiszerelés:

Szélesség: 12 cm 10 fm tekercs / 250 db/raklap
50 fm tekercs / 100 db/raklap

Szélesség: 24 cm 25 fm tekercs / 8 db/ karton
Belső sarok: 10 db/ karton
Kűlső sarok: 10 db/ karton
Tárolás: Száraz, hűvös helyen

Műszaki adatok

Anyagszükséglet 3-4 cm átfedéssel számolva
Szín sárga
Vastagság 0,70 mm
Szélesség 120 mm  illetve 240 mm

szigetelés   70 mm
szabadonálló szövet  30 mm

Tépőerő a
szigetelésnél:
hosszában >5.0 Mpa

keresztben >2.5 Mpa
Felületi súly 600 - 800 g/m²

Bedolgozás
Alapfelület:
Az alapfelületnek száraznak, fagymentesnek, szilárdnak,
formatartónak valamint por, szennyeződés, zsír, olaj és laza
részektől mentesnek kell lennie, felejen meg az érvényben
lévő előírásoknak.

Feldolgozás:
A hajlaterősítő szalagot a kenhető szigeteléssel a helyén
rögzíteni kell, majd a teljes felületet át kell vonni a
szigeteléssel. A szerszámokat használat után vízzel kell
megtisztítani.

Rendszerkiegészítő termékek
Murexin 1KS Folyékonyfólia
Murexin DF 2K Vastagfólia
Murexin PD 1K Vastagfólia
Murexin 2KS Folyékonyfólia

Fontos figyelmeztetés!
Az aljzatra vonatkozó szabványokat, előírásokat, műszaki előírásokat
mindenkor figyelembe kell venni! +5 oC alatt az anyag nem használható fel.
Magas páratartalom és alacsony hőmérséklet késlelteti, magas hőmérséklet
gyorsítja a kötést és a szilárdulást! Semmilyen idegen anyag nem keverhető
hozzá!

Munkavédelem
Munkavédelem: Termékre jellemző tulajdonságok, mint összetétel, hulladék
elhelyezés, tisztítás, különleges kezelés megtalálhatók a termék biztonsági
adatlapján.
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Fenti műszaki tájékoztatónkat átfogó tapasztalataink valamint legjobb ismereteink alapján állítottuk össze. Az ismertető alapján semmi nemű jogi
kötelezettség nem terhelheti cégünket. Sem szerződéses jogviszonyt, sem egyéb az adás-vételi szerződésben fel nem tűntetett kötelezettségeket nem
alapoz és testesít meg. Termékeink minőségét mindenkor az eladási és szállítási feltételeinkben garantáljuk. A hibalehetőségek kockázatának
elkerülése érdekében felhívjuk termékünk felhasználóinak figyelmét az alkalmazás során felmerülő korlátozásokra. Természetesen lehetetlen lenne
minden jelenlegi és jövőbeni alkalmazási lehetőséget és speciális esetet hiánytalanul feltűntetni. Azok az adatok, amelyeket a szakemberek részéről
ismertnek feltételeztünk nem kerültek felsorolásra. A felhasználó, kivitelező nem mentesíthető, azaz nem formálhat jogot reklamáció benyújtására a
kérdéses, vitatható esetben történő szóbeli tájékoztatás esetén, saját felelősségére elvégzett helyszíni kipróbálás esetén, valamint szakemberrel történő
kiviteleztetés esetében sem. Jelen műszaki ismertető újabb változat kiadásával érvényét veszti.
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