KEMPEROL® 165
Włóknina
Zastosowanie
 Jako wkładka zbrojąca do hydroizolacji
KEMPEROL®
 Na nowe budowy i remonty

Cechy
 Dopasowana do zastosowania i sprawdzona w
technologii systemu
 Reguluje grubość warstwy
 Zdolność dopasowywania się do obrabianych
elementów

Ozanakowanie CE
W odniesieniu do warstwy 3

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

Skład
Włóknina specjalna na bazie poliestru

Wielkości opakowań
Rolki
Długość w m: 50
Szerokość w cm: 105/70/52,5/35/26,25/21/10,5
Długość w m: 25
Szerokość w cm: 26,25

Obróbka
Około 2/3 hydroizolacji KEMPEROL® wylać na
podłoże, na to rozwinąć włókninę KEMPEROL® 165
z 5-cio cm zakładką i wyrolkować wałkiem
perlonowym nie pozostawiając żadnych pęcherzy. Na
tą płynną jeszcze pierwszą warstwę rozlać pozostałą
ok.1/3 część hydroizolacji KEMPEROL®, aż do
całkowitego przesączenia włókniny.
Unikać pozostawiania nadmiarów materiału.
Wywinięcia przy drzwiach, oknach itp. o wysokości
< 15 cm (od pow. odprowadzającej wodę) muszą być
wykonane na wysokość co najmniej 5 cm, i
obejmować co najmniej 10 cm uszczelnianej
powierzchni poziomej.

Utylizacja
Włóknina

Magazynowanie
Chronić przed wilgocią, nie zginać, składować w
pozycji leżącej.

Właściwości
Konsystencja
Kolor
Ciężar [gr/m²]

stała
biały
ok. 165

EKO 04 02 21

Informacje ogólne
Gwarantujemy stabilną, wysoką jakość naszych
produktów.
Do wyrobów KEMPER SYSTEM nie wolno dodawać
żadnych obcych substancji.

Nasze informacje techniczne oraz doradztwo dot. zastosowań
odzwierciedlają najnowszy stan wiedzy oraz doświadczeń
z naszymi produktami. Każde nowe wydanie 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, związane z obiektem
i fachowe sprawdzenie, czy dany produkt i / lub technika
jego zastosowania odpowiada specyficznym wymaganiom i celom.
My odpowiadamy jedynie za bezbłędność naszych produktów
-ich odpowiednie i fachowe zastosowanie wchodzi zatem wyłącznie
w zakres odpowiedzialności użytkownika. Sprzedaż naszych
produktów odbywa się wyłącznie wg. naszych warunków
handlowych. Dla wszystkich informacji technicznych miarodajną jest
zawsze wersja w języku niemieckim. Nie ponosimy
odpowiedzialności za błędy w tłumaczeniach.
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