Páraáteresztő szalag
AD 45xx sorozat
Műszaki adatlap – Műbizonylat – Gyártói Megfelelőségi Nyilatkozat

Hordozóanyag:

Speciális felületkezelésű nagy tömegű poliészter szövet

Ragasztóréteg:

Akril (védőpapírral)

Méret:

Szélesség:

28 mm széles szalag:
42 mm széles szalag:
50 mm széles szalag:
60 mm széles szalag:
70 mm széles szalag:

Tekercshossz:
Cséve átmérő:

Szín:

4,5/6/8/10 mm széles – polikarbonát lapokhoz
16/20 mm széles – polikarbonát lapokhoz
25 mm széles – polikarbonát lapokhoz
32 mm széles – polikarbonát lapokhoz
40 mm széles – polikarbonát lapokhoz

33 fm
76 mm

Szürke

Műszaki adatok:
Tulajdonság
Vastagság (alapanyag)
Pórus nagyság
Vízáteresztő képesség
Impregnálás - hordozóanyag
Védőpapír
Hőállóság
Felhordási hőmérséklet
(minimális)
Azonnali tapadás acélhoz
Lefejtési erő acélon
(180°-ban 30 perc kötésidő után)

Lefejtési erő acélon
(180°-ban 24 óra kötésidő után)

Statikus nyírás
(felület:25 mm x 25 mm – mylar 36 µ - 900gr)

Felhasználás:

Mértékegység
Érték
µ
200
µ
<35
liter/m2/másodp
15
erc
alga és penészölő szerrel
2
gr/m
75
°C
-30°C és +80°C

Teszt Eljárás

°C

+ 8°C

N/25mm

17

FTM 9

N/25mm

19

FTM 1

N/25mm

20

FTM1

óra

>500

FTM 8

Új generációs páraáteresztő ragasztószalag üregkamrás polikarbonáthoz. Ezzel a
szalaggal ragasztandó le az üregkamrás polikarbonát vágási éle. Alkalmazása esetén a kialakuló páralecsapódás, nemkívánatos víz távozni tud, a kamrák nem algásodnak, és nem zöldülnek be. A szalag a szennyeződések bejutását is megakadályozza.

A felhasználásra vonatkozó információink tanácsadásunk, legjobb tudásunk szerint történik. Ez nem mentesíti Önöket azonban attól, hogy saját
kísérletekkel vizsgálják meg azt, hogy az általunk szállított termékek tökéletesen megfelelnek- e az Önök által elvégezni kívánt technológiai eljárásnak,
illetve feladatnak. Az alkalmazás, feldolgozás a mi felügyeletünk nélkül, és ezért kizárólag az Önök felelősségére történik. Mi biztosítjuk termékeink
kifogástalan minőségét, általános eladásra és szállításra vonatkozó feltételeink szerint. Az ismertetőnkben szereplő adatok a gyártó cég adatlapja alapján
került kiállításra, amely gondos vizsgálatokon alapul.
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Páraáteresztő szalag
AD 45xx sorozat
Műszaki adatlap – Műbizonylat – Gyártói Megfelelőségi Nyilatkozat

Az AD45xx sorozat jobb páraelvezetést biztosít azonos szennyeződés távoltartás
mellett.
Előnyös tulajdonságai a korábbi AD34xx sorozathoz képest elsősorban alacsony lejtésű tetők, borítások esetén használható ki.
Erősen szennyezett ipari környezetben – ha a szennyeződés mértéke <35 µ, felhasználása nem javasolt. Ilyen szennyeződés felléphet pl. füst keletkezése, vagy csiszolás, hegesztés, lángvágás során, vagy diesel motorok működésénél.

Előnyös tulajdonságok:
-

Műbizonylat:

nagy a szakítószilárdsága, de követi a polikarbonát hőtágulását
pára- és vízáteresztő képessége kiváló
a lapok felületi hullámosságát követi
ragasztóréteg ellenáll a melegnek, hidegnek, párának és a legtöbb
vegyszer gőzének

A termék az európai szabványoknak megfelel
A termék cikkszáma:
Páraáteresztő (AD45xx) Extra (szélesség megjelölésével)
A termék beazonosítási adatai: 33 fm hosszú, és a szélesség mm-ben
Gyártási dátum:
A Farix Kft. belső ügyviteli rendszere tartalmazza, amely az
eredeti vevőszámla segítségével visszakereshető.
Megfelelőségi nyilatkozat érvényességi ideje: 2013. december 31.

A felhasználásra vonatkozó információink tanácsadásunk, legjobb tudásunk szerint történik. Ez nem mentesíti Önöket azonban attól, hogy saját
kísérletekkel vizsgálják meg azt, hogy az általunk szállított termékek tökéletesen megfelelnek- e az Önök által elvégezni kívánt technológiai eljárásnak,
illetve feladatnak. Az alkalmazás, feldolgozás a mi felügyeletünk nélkül, és ezért kizárólag az Önök felelősségére történik. Mi biztosítjuk termékeink
kifogástalan minőségét, általános eladásra és szállításra vonatkozó feltételeink szerint. Az ismertetőnkben szereplő adatok a gyártó cég adatlapja alapján
került kiállításra, amely gondos vizsgálatokon alapul.
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