VERSTERKINGSVLIES
P.T.B.-MEMBRAAN WATERDICHT

[

Polypropyleenweefsel voor het
versterken van hoeken en kanten

Toepassing
Versterkingsvlies P.T.B.-MEMBRAAN WATERDICHT dient als bewapening
en versterking van P.T.B.-MEMBRAAN WATERDICHT. Door toepassing van een
versterkingsvlies verhoogt de laagdikte van het systeem. Wordt toegepast bij
hoekversterkingen.

Gebruiksaanwijzing

Verpakking

Het versterkingsvlies is gemaakt op basis van thermisch gefixeerde
polypropyleenvezels en is zeer goed bestand tegen inwerking van chemicaliën.
Het vlies is flexibel en kan gemakkelijk in hoeken en kanten aangebracht worden.
Op kritieke plaatsen zoals hoeken, rond buizen, enz. brengt men het
verstevigingsvlies aan in de nog vochtige grondlaag P.T.B.-MEMBRAAN WATERDICHT
alvorens de tweede en derde laag uit te strijken. Breng onmiddellijk een deklaag
aan over het versterkingsvlies zodat het vlies volledig geïmpregneerd is. De totale
laagdikte van het systeem moet minstens 1 mm bedragen.
Beschikbaar op rollen van 25 m lang en 12 cm breed, 12 rollen per doos.

TECHNISCHE GEGEVENS
Kwaliteit
Kleur
Stabilisering
Gewicht (DIN 53854)
Dikte
Max. trekweerstand lengte / dwars
Rek bij breuk

PP vezels
Wit
Thermisch
ca. 50 g/m2
ca. 300 µm
ca. 115 N / 90 N
ca. 95%

De toepassingen en gebruiksmogelijkheden van onze producten zijn talrijk zodat geen eenduidige toepassingsrichtlijn kan voorgeschreven worden. Alle productinformatie geeft de stand van kennis van onze producten weer op het moment van publicatie dezer.
Alle suggesties en aanbevelingen aangaande het gebruik van onze producten zijn daarom louter illustratief. Alvorens onze producten te
gebruiken en om zeker te zijn dat het door u gewenste resultaat bereikt wordt, pas het product toe op een kleine en weinig opvallende
plaats. Vraag steeds de technische fiche van onze producten! Zie website www.compaktuna.be. Raadpleeg onze “Technische Dienst”.
Deze is kosteloos ter beschikking op ons groen nummer 0800/92279. De Nederlandstalige tekst is exclusief bindend. Versie 10/02/2014.
BVBA POLYTECHNISCH BEDRIJF is EN ISO 9001 gecertificeerd.Certificaat: BE 04/01432
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