KEMPEROL® 165 Włóknina

Oznakowanie CE
Komponent do 3

ETA 03/0025
ETA 03/0026
ETA 03/0043
ETA 03/0044

Przetwarzanie
Zastosowanie:
Ok. 2/3 uszczelnienia KEMPEROL® ułożyć na przygotowanym oraz poddanym wstępnej obróbce podłożu,
natychmiast rozłożyć włókninę KEMPEROL 165 Włóknina w sposób wolny od załamań i pęcherzyków, a następnie docisnąć. Należy przy tym układać indywidualne wstęgi włókniny z nakładką min. 5 cm. Następnie
nakładać ok. 1/3 uszczelnienia KEMPEROL® techniką świeże-na-świeże na ułożoną włókninę KEMPEROL
165 Włóknina aż do pełnego nasycenia, unikając nadmiaru materiału.
Obszary zastosowania

• Zastosowanie w nowych obiektach oraz do napraw
• Wzmocnienie dla uszczelnień KEMPEROL® oraz

Połączenia elementów drzwi i okien itp o wysokości
<15 cm (od górnej krawędzi nawierzchni) należy wykonać z nakładką min. 5 cm. Połączenia i przejścia na obce produkty wykonać z nakładką co najmniej 10 cm.

Charakterystyka

• Przebadane systemowo i dostosowane do zamie•
•
•

rzonego przeznaczenia
Reguluje grubość warstwy
Dobre zdolności adaptacyjne
Baza: Poliester

Utylizacja
Włóknina

EAK 04 02 21

Wielkości opakowań

Allgemeine Hinweise

Rolki

Den Produkten von KEMPER SYSTEM dürfen keine
systemfremden Stoffe zugemischt werden.

Długość w m: 50
Szerokość w cm: 105 / 70 / 52,5 / 35 / 26,25 / 21 / 10,5
Właściwości
Kształt
Kolor
ciężar [g/m²]
*
**

Komp. B płynny
stały
biały
ok. 165

Pomiary w temp. 23°C - 50% wilgotności wzgl. Na podane wartości mają wpływ
czynniki pogodowe takie jak wiatr, wilgotność i temperatura.
** dotyczy obszarów zespoleń. Przy pokryciu pełnopowierzchniowym po 2 dniach.

Przechowywanie
Chronić przed wilgocią, przechowywać w miejscu suchym, bez załamań i w pozycji leżącej.

Nasze informacje techniczne oraz doradztwo dot. zastosowań odzwierciedlają najnowszy stan wiedzy oraz doświadczeń z naszymi
produktami. Każde nowe wydanie informacji technicznej unieważnia
automatycznie informacje techniczne z poprzedniego wydania. Dlatego ważnym jest, aby mieć pod ręką zawsze aktualne informacje. W
każdym pojedyńczym przypadku zastosowania naszych produktów
konieczne jest gruntowne, zorientowane na obiekt i fachowe sprawdzenie, czy dany produkt i / lub technika jego zastosowania odpowiada specyficznym wymaganiom i celom. Odpowiadamy jedynie za jakość i niezawodność naszych produktów - ich odpowiednie i fachowe zastosowanie wchodzi zatem wyłącznie w Państwa zakres odpowiedzialności. Sprzedaż naszych produktów odbywa się wyłącznie
wg. naszych warunków sprzedaży i dostawy. Dla wszystkich informacji technicznych miarodajną jest zawsze wersja w języku niemieckim.
Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w tłumaczeniach.
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