
Leírás
Fólia EPDM kaucsukból többféle öntapadó réteggel, vagy

anélkül.

Szállítás
Az ME220-at 25 m-es tekercsekben szállítjuk.

Rendelés
Vastagság x
Szélesség
mm

Sima
fólia
                  

 Öntapadó réteg   
 20mm

Teljes felületen szövet
kasírozással**

 
0,75 x 100 302619** 302632 -
0,75 x 150 302620 302633 -
0,75 x 200 302621 302634 -
0,75 x 250 302622 302635 -
0,75 x 300 302623 302636 -
0,75 x 350 302624 302637 -
0,75 x 400 302625 302638 -
0,75 x 500 302626 302639** -
0,75 x 600 302627** - -
1,20 x 100 302628** - -
1,20 x 100 302668** 302684  
1,20 x 150 302669** 302685 -
1,20 x 200 302670 302686 302719**
1,20 x 250 302671 302687 -
1,20 x 300 302672 302688 315578**
1,20 x 350 302673** 302689 -
1,20 x 400 302674 302690 393995**
1,20 x 500 302675 302691 -
1,20 x 600 302676** - -
1,20 x 700 302677** - -
 
Tekercshossz 25m
 
** Egyedi ajánlat szerint (nem raktári termék)
Kéderrel egyedi ajánlat szerint.
 
Hossztűrés a DIN 7715 P3 szerint, szélességtűrés ±2,5mm.
Az öntapadó réteg a fólia szélétől 1-6mm távolságra található.

Egyenként fóliába csomagolva EAN kóddal

 

Cikkszám Vastagság x Szélesség Tekercshossz Tartalom Karton

 mm-ben m-ben tekercs össz. m

 
390279 1,20 x 300 25 1 25,00
 
1 öntapadó csík 20 mm butil nélkül

Műszaki információ
Tulajdonság Szabvány        Osztályozás
 
Alapanyag - EPDM alapú szintetikus kaucsuk
Építőanyag osztályba sorolás DIN 4102 B2, P-NDS04-531
Vastagság - 0,75 mm + 1,2 mm
UV- és időjárásállóság - adott
Páradiffúziós ellenállás - 32.000 µ
Szakítószilárdság - >6,5 N/mm²
Nyírószilárdság - >25 kN/m
Nyúlás - min. 300%
Beépítési hőmérséklet - +5°C és +35°c között
Hőállóság - -40°C és +130°C között ¹) 
Tárolási hőmérséklet - +5°C és +25°C között
Tárolhatóság - korlátlan (EPDM-kaucsuk)    

  36 hónap (szövet kasírozás)
  12 hónap (öntapadó réteg)

¹) öntapadó réteggel vagy szövettel +80°C

ME220

kültéri EPDM fólia

Az ME220 EPDM kültéri fólia 1,2 mm

vastagságban tetők, erkélyek

csatlakozásainak, illetve különböző

építőelemek alsó csatlakozásainak a DIN

18195 szerinti tömítésére szolgál a periméter

tartományban. 0,75 mm-es vastagságban

homlokzatok külső szigetelésére

alkalmazható.

Termékelőnyök

Extrém időjárás- és hőálló

Nagy rugalmaság

Szövetes kivitel vakolható



kültéri EPDM fólia

Előkészítés
A fogadófelület legyen tiszta, száraz-, por-, zsírmentes, és

ragasztásra alkalmas.

Használat
Tekerje le a fóliát a tekercsről, és vágja le a kívánt

méretre.

A ragasztandó felületeket (fólia és/vagy fogadófelület)

kenje meg az OT015 vagy CT113 EPDM fóliaragasztóval.

Javasoljuk min. 50 mm-t lapoljon, illetve ragasszon le a

fóliából. Egyes beépítési szituációkban további

ragasztások lehetnek szükségesek, amelyek

megakadályozzák a fólia elmozdulását. Az

öntapadóréteget teljes felületen ragassza az alaphoz

ezzel megkönnyítve a beépítést.

Az EPDM fóliát nyomja az alapra, majd adott esetben

válassza le újra, hogy az oldószer kiszellőzhessen a

ragasztóból.

Miután felragasztotta az alapra, alaposan egyengesse el

egy görgő segítségével.

Az öntapadóréteggel ellátott EPDM fólia közvetlenül

ragasztható az arra kialakított fogadófelületre (sima

felület pl. PVC). Szükség esetén a fogadófelületet ME904

Butil-& bitumenalapozóval elő kell kezelni. EPDM

ragasztók használata során a szakszerűen előkészített

fogadófelületet nem szükséges alapoznia.

A fóliát lazán építse be, ne feszüljön.

Rögzítse az ablakon a fóliát egy szorítóléccel a DIN 18195

szerint.

A szövettel ellátott kivitelnél a szövet a vakolhatóságot

szolgálja.

Egészségügyi és biztonsági óvintézkedések
A biztonsági adatlap aktuális változatát a www.illbruck.hu

címen találja.

Garancia
A garancia a légzárásra, csapóeső-állóságra, és az

ablakcsatlakozó fuga hőszigetelésére vonatkozik,

kedvezményezettje pedig az építtető. Amennyiben a rendszer

nem felel meg ezeknek a követelményeknek, úgy a tremco

illbruck a beépítő cégnek történt kiszállítás dátumától

számított 5 évig 100 %-ban átvállalja a termék cseréjének

költségeit. A 6.-8. évtől 60 %-ban, 9.-10. évtől pedig 20 %-

ban. Az építtetőnek a beépítést követő 1 hónapon belül

jelentenie kell a beépítés tényét a tremco illbruck-nak, és be

kell mutatnia az i3 termékek szállítóleveleit. A részletes

garanciális feltételek, és a készre jelentés nyomtatványa a

www.illbruck.com/de_DE/ i3 oldalon elérhető, vagy a 02203

57550–600 telefonszámon igényelhető.

Tanúsítvány

Műszaki tanácsadás
Kérdés esetén kérjük forduljon bizalommal

műszaki tanácsadónkhoz!

További információ
Az előzőekben felsorolt paraméterek csak

általános információként szolgálnak. Az

anyagok

sokrétűsége miatt használat előtt végezzen

tesztet, hogy a felületek/anyagok alkalmasak-e

a különböző felhasználásokra.

A műszaki módosítások jogát fenntartjuk. A

legfrissebb változatot itt találja meg:

www.illbruck.hu

tremco illbruck Kft.
Puskás Tivadar u.3.

2040 Budaörs

Magyarország

T: +36 23 428 218

F: +36 23 428 219

info.hu@tremco-illbruck.com

www.tremco-illbruck.hu
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