Karta Techniczna

FRANKOLON® Polyestervlies
Wkładka poliestrowa

zwłaszcza

Zastosowanie

naszych

Kart

Charakterystyki

Produktów

FRANKOLON® Polyestervlies jest wysokojakościową
włókniną poliestrową stosowaną jako wzmocnienie
i regulację grubości warstwy uszczelnieniowych systemów
poliuretanowych FRANKEN-Systems 1K i 2K.

Właściwości
Włóknina poliestrowa / włókna polipropylenowen
Gramatura
Kolor

ok. 110 g/m² ± 10 g/m²
biały

Zużycie
1,05 m²/m²

Opakowania
Rolki
Rolki
Rolki
Rolki
Rolki
Rolki
Rolki
Rolki
Rolki

10 cm x 60 m
15 cm x 60 m
20 cm x 60 m
25 cm x 60 m
30 cm x 60 m
35 cm x 60 m
50 cm x 60 m
75 cm x 60 m
100 cm x 60 m

30 cm x 20 m
50 cm x 20 m

Przechowywanie
Przechowywać w pozycji pionowej, chroniąc przed wilgocią
i zagnieceniami.

Sposób użycia
Dociętą włókninę włożyć w świeżą warstwę uszczelnienia,
unikając
pofałdowań
i
pustych
przestrzeni.
Poszczególne połączenia z zakładami nasączyć żywicą w
odpowiedniej ilości. Obszary połączeń zakładek z włókniny
należy wykonywać z minimalną szerokością 5 cm.

Niebezpiecznych i informacji technicznych – oraz naszych
produktów w odniesieniu do ich przydatności
do
zamierzonego postępowania i celu. Obróbka i użycie naszych
produktów oraz wybór ich zastosowania na podstawie
naszego doradztwa technicznego leży poza zasięgiem
naszych możliwości kontroli i z tego powodu mieści jedynie w
zakresie odpowiedzialności wykonawcy. Sprzedaż naszych
produktów następuje zgodnie z obecnie aktualnymi ogólnymi
warunkami sprzedaży i dostaw. Należy uwzględnić
ostrzeżenia znajdujące się na naszych opakowaniach.
Prosimy o posługiwanie się jedynie dokumentami w ich
najnowszej wersji oraz o każdorazowe sprawdzenie przed
zastosowaniem ich aktualności i/lub o żądanie udostępnienia
ich aktualnych wydań.

Narzędzia

Ogólne wskazówki
Nie wolno stosować innych produktów niż te, które zostały
wskazane przez firmę FRANKEN-Systems GmbH.

Ważne informacje
Powyższe informacje oraz nasze doradztwo techniczne,
słowne, pisemne i poprzez dokonane próby wynika z naszej
najlepszej wiedzy i doświadczenia. Należy je traktować
jedynie jako niezobowiązujące wskazówki - również w
odniesieniu do osób trzecich podlegających ochronie prawnej.
Nasze doradztwo nie zwalnia od dokonania we własnym
zakresie sprawdzenia naszych aktualnych wskazówek –
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