KEMPEROL® előnyeinek
áttekintése

A KEMPER SYSTEM
Vevőszolgálat

KEMPEROL®

•V
 evőgondozás és műszaki szaktanácsadás tapasztalt
építészmérnökök és technikusok által a munka befejezéséig
• Karbantartási koncepciók kidolgozása
• Munkateljesítések jegyzékének elkészítése
• Szakkivitelezők oktatása közvetlenül a munkavégzés helyén

• nagy szakítószilárdság, rugalmasság és repedés áthidalás
• t eljes felületű tapadás az aljzatra mechanikai rögzítés
nélkül
• hidegen feldolgozható
•h
 omogén, teljes felületű tapadás – teljes felületen
tömítettséget biztosít
• minimális rétegvastagság –csekély felületi terhelés
•g
 yökereknek ellenáll és zöldtetőkhöz alkalmazható
(KEMPEROL® 1K-PUR, 2K-PUR és V 210)
• v ízgőz áteresztésére képes, tehát a szerkezetben maradt
nedvesség az új szigetelésen keresztül képes eltávozni,
a szerkezet kiszárad, így rendszerint nincs repedés
tetőfelújítások után

•O
 ktatás és továbbképzés a KEMPER RENDSZER oktatási
központjában, Németországban vagy a vevő telephelyén
• Részletes műszaki információk
A KEMPEROL®-termékek feldolgozását oktatásban részesített
szakvállalkozók végzik. Partnereinket a németországi
KEMPEROL®-tréningközpontban vagy pedig a felhasználás
helyszínén folyamatosan részesítjük a technika legújabb
fejleményeivel kapcsolatos oktatásban. Ezáltal biztosítjuk a
feldolgozás minőségének és vevőink elégedettségének magas
szintjét.

Az Ön KEMPER SYSTEM partnere:

• esőnek rövid időn belül ellenálló
• tartósan elasztikus és rugalmas, -30 C-tól +90 C-ig
• UV álló, kiegészítő védőbevonat nélkül
• vegyszerálló (igény esetén a lista rendelkezésre áll)
• r övid ideig 250 C-ig hőálló (KEMPEROL® AC, 2K-PUR és BR)
és ezáltal az öntött aszfalt felhordható rá
• csomópontok elkészítése előre gyártott idomok nélkül

• eldobott égő tárggyal és sugárzó hővel szemben ellenálló
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• karbantartások céljából mechanikusan terhelhető

Professzionális
szigetelés

Problémamegoldások
KEMPEROL®-lal:

KEMPEROL® filccel
erősített:

Mit jelent a KEMPEROL®lal végzett szigetelés:

•
•
•
•

• közel 40 éves szakmai tapasztalatból adódó biztonságot

a
a
a
a

repedések áthidalásának biztosítására
szakítószilárdság fokozása érdekében
tágulás korlátozásának céljából
szigetelésvastagság szabályozása érdekében

• 25 éves használati időt (W3 osztályozás) ETAG 005 szerint
• FM Global és BBA engedélyeztetést
•n
 emzetközi forgalmazási hálózatot tapasztalt építészmérnökökkel és technikusokkal
• referenciákat világszerte

Néhány példa a filc szabására:

tetőszegély
szellőző

páraszellőző

A KEMPEROL®
feldolgozása:

felül
világító

attika
1 .Az alapfelület előkészítése
és szükség esetén alapozása
(lásd a gyártó ajánlatát)

2. KEMPEROL felhordása az
alapfelületre

3. A KEMPEROL®-filc
lefektetése és rányomása
perlongörgővel

4. KEMPEROL® átkenése a
filc teljes átitatódásáig.

összefolyó
„I“-tartó
dilatáció

csöáttörés

lefolyó

„I“-tartó

