Popis
Jednostranně lepicí zesílená LDPE (polyetylén) fólie opatřená
akrylovým lepidlem.

Provedení
Tlouška (μm)

30

Délka v roli (m)

25

Forma dodání
Jednostranně lepicí fólie navinutá do role
Jako liner slouží silikonizovaný papír
Barva zelená

Technická specifikace
Ekvivalentní difúzní tloušťka Sd

cca 30 m

UV odolnost

max. 3 měsíce

Aplikační teplota

+5°C až +40°C

Teplotní odolnost

-40 °C až +100 °C

Doba skladování

6 měsíců od data výroby

Skladovací teplota

+15 °C až +25 °C

Příprava
Podkladní plochy musí být suché, odmaštěné, zbavené
prachu, nečistot a všech volných částí. Pro vyčistění podkladní
plochy použijte přípravek AA404. V případě citlivých podkladů
doporučujeme jeho použití nejdříve vyzkoušet. Drolivé a
prašné podklady impregnujte pomocí ME901 nebo ME902.

ME319
Fólie na spoje a prostupy
Green
illbruck ME319 je těsnicí určená pro aplikace,
kde je vyžadováno napojení vzduchotěsných a
parobrzdicích konstrukcí nebo izolací. Fólie
bývá využívána např. pro utěsnění spár mezi
sendvičovými kostrukcemi (desky, panely) nebo
přeplátování spojů vzduchotěsných membrán.

Hlavní výhody
Zpracování
Odviňte pásku z role, naměřte a uřízněte dle potřeby. Poté
aplikujte přímo na připravené podkladní plochy.

Dodatečné informace
Tipy
Díky nízké tloušťce fólie může snadno dojít k poškození tzn.
protržení. Proto doporučujeme dodatečné zakrytí, které je
odolné vůči mechanickému poškození.
Upozornění

vysoká odolnost proti průchodu vzdušných
par
rychlá, snadná a estetická aplikace
pro aplikace v interiéru
vybavena velmi kvalitním lepidlem

ME319
Fólie na spoje a prostupy Green

Lepený spoj tvoří tzv. nerozebíratelné spojení. Při pokusu o
odlepení fólie z podkladu či jedné vrstvy od druhé dojde
pravděpodobně k jejímu poškození či přetržení. V takových
případech je potřeba fólii nahradit novou vrstvou. Vytvoření
spoj odolává excelentně kolísání okolních teplot a vlhkosti.
Fólie nesmí být vystavena trvalému působení vysoké vlhkosti
(sauny, plavecké bazény) nebo působení stojaté vody. Zároveň
není možné aplikovat fólii na spáry a spoje, kde by byla
vystavena trvalému mechanickému zatížení.

Technický servis
Na vyžádání je k dispozici technický servis. V
případě potřeby dalších informací nás
kontaktujte.
Dodatečné informace
Výše uvedené informace jsou poskytnuty podle
našich nejlepších znalostí. Po celou dobu si
vyhrazujeme právo na změnu receptury
našeho produktu. Kupující by si měl vyžádat
nejaktuálnější informace k výše zmíněnému
produktu.

Aplikace, jakož i podmínky během aplikace
nemáme pod kontrolou, a proto odpovědnost za
ně nese uživatel. Nepřebíráme odpovědnost
plynoucí z tohoto technického listu. Dodávky se
řídí výlučně našimi všeobecnými dodacími a
platebními podmínkam.
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