Platintojas Lietuvoje : Primostar UAB

Gamintojas : WFP GmbH (Vokietija )

“WFP Rubberflex Special Fleece”

Art.nr. W130915

Poliesterio / polipropileno vilna, skirta įtrūkimams mažinti. Puikus medžiagų įsiskverbimas

Produkto aprašymas:
WFP Rubberflex Special Fleece yra specialiai sukurtos poliesterio / polipropileno vilnos juostos ritinėlis su puikiomis
įtrūkimų dengimo bei armavimo savybėmis.

Taikymo sritis:
WFP Rubberflex Special Fleece naudojamas kaip armatūros sluoksnis tarp dviejų WFP Rubberflex 1C sluoksnių. Ši
medžiaga sustiprina visą dangos sistemą ir pasižymi puikiomis atsparumo nuo įtrūkimų savybėmis. Šis produktas taip
pat naudojamas dangos storio kontrolei nustatyti.

Savybės:
-

Vilnos ritinėlis
Aukštas medžiagos atsparumas
Puikus medžiagos įsiskverbimas į dengiamuosius sluoksnius
Įtrūkimų dengimas
Lengvas medžiagos taikymas
Pagaminta Vokietijoje

Specifikacija:
Medžiaga:
Storis:
Svoris:
Maksimalus tempiamasis
stipris N/5cm lenkiant:
Maksimalus pailgėjimas
procentais (%) lenkiant:
Oro laidumas l/m² x s:

Poliesteris / Polipropilenas
apie 0,7 mm
apie 110 g/m² (DIN EN 29073-1)
160 (DIN EN 29073-3) kryžminiu lenkimu: 250 (DIN EN 29073-3)
65 (DIN EN 29073-3) kryžminiu lenkimu: 85 (DIN EN 29073-3)
1305 (DIN EN 9237)

Pristatymo forma:
W130915 15 cm x 50 m
W130920 20 cm x 50 m
W130952 52,5 cm x 50 m
W130910 105 cm x 50 m
Kiti matmenys pateikiami kliento prašymu.

Sandėliavimas
Neribotas (sausoje vietoje, originalioje pakuotėje).

Primostar UAB
Paneriu g. 14, 01312 Vilnius

t: 60203018
e: primostar@primostar.lt

www.primostar.eu/lt

Naudojimas
Paviršiaus paruošimas
WFP Rubberflex Special Fleece tvirtinamas ant pirmojo, ką tik sudaryto, WFP Rubberflex 1C sluoksnio.

Medžiaga
Po pirmojo WFP Rubberflex 1C sluoksnio tvirtinimo, WFP Rubberflex Special Fleece gali būti naudojamas neribotai, tiek
medžiagą klojant, naudojant apsaugai dėl krentančių kitos medžiagos lašų ar norint sudaryti reikiamą spaudimą. Antrasis
WFP Rubberflex 1C sluoksnis gali būti dedamas nedelsiant.
Venkite vandens prasiskverbimo į WFP Rubberflex Special Fleece. Pasirūpinkite vandens kondensatu.

Pastaba
Informacija pateikiama atsižvelgiant į dabartinę produkto gamybos būklę. Pretenzijos dėl išsamumo nėra. Mes
neatsakome už tai, kaip profesionaliai ir tinkamai yra naudojami mūsų pagaminti produktai. Mes suteikiame garantiją
tik produktų kokybei, bet ne jų perdirbimui. Vartotojas prisiima atsakomybę dėl mūsų produktų tinkamumo pagal
paskirtį įvertinimo. Rekomenduojama atlikti išankstinius bandymus.
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