KEMPEROL® 120 filc

CE-jelölés
Komponensek a 3.-hoz

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

Feldolgozás
Alkalmazás
Készítsen elő és helyezzen az előkészített aljzatra kb.
2/3 KEMPEROL® szigetelést, azonnal KEMPEROL
120 filc-t helyezzen rá ránc- és buborékmentesen, és
nyomja rá. Ennek során 5 cm átfedéssel rakja le az
egyes filclemezeket. Ekkor a még nedves felületen
kb. 1/3 KEMPEROL® szigeteléssel itassa át a lerakott
KEMPEROL 120 filc-t a telítettség eléréséig, kerülje el
a felesleges anyagmennyiséget.

Alkalmazási cél

• Új építményekhez és javításhoz
• Szigeteléserősítés KEMPEROL® 1K-PUR

szigetelés és a következőhöz: KEMPEROL® AC
Speed+ szigetelés

A < 15 cm-es magasságú (a burkolat felső
szélétől mért) ajtó- és ablakelemekhez stb. történő
csatlakozásokat legalább 5 cm-es átfedéssel
kell kialakítani. A felületi szigeteléshez történő
csatlakozásokat legalább 10 cm átfedéssel
kell kialakítani. Az idegen termékekhez történő
csatlakozásokat és átmeneteket legalább 10 cm-es
átfedéssel kell kialakítani.

Jellemzők

• A rendszerkompatibilitás és az alkalmazási cél
tekintetében ellenőrzött

• Szabályozott rétegvastagság
• Kiváló illeszthetőség
Tárolás
Nedvességtől védett és száraz helyen,
hajlításmentesen és fekve tárolandó.

Hengerek
Hossz m-ben: 50
Szélesség cm-ben: 105 / 70 / 52,5 / 26,25
Tulajdonságok

*

filc

EAK 04 02 21

Általános tudnivalók
Szavatoljuk termékeink tartósan magas minőségét. A
KEMPER SYSTEM termékeihez tilos rendszeridegen
anyagot hozzákeverni.

Kiszerelések

Halmazállapot
Szín
Tömeg [g/m²]

Hulladékelhelyezés

szilárd
fehér
kb. 120

Mérések 23 °C-on - 50% rel. páratartalommal. Az olyan időjárási hatások
hatására, mint a szél, páratartalom és hőmérséklet módosulhatnak a feltüntetett
értékek.

Műszaki információink és alkalmazástechnikai tanácsaink
mindenkor csak az aktuális ismereteket és a termékeinkkel szerzett
tapasztalatokat tükrözik. A mindenkori előző műszaki tájékoztatás
újabb kiadás megjelenésekor érvénytelenné válik. Ezért fontos,
hogy mindig az aktuális tájékoztatóval rendelkezzen. Termékeink
alkalmazásakor és felhasználásakor minden egyes esetben
szükséges az alkalmazási területre vonatkozó, alapos minőségi
vizsgálat arra vonatkozólag, hogy a mindenkori termék és/vagy
alkalmazástechnika megfelel-e a specifikus követelményeknek és
céloknak. Csupán termékeink hibátlanságáért felelünk - termékeink
szakszerű feldolgozása ezért kizárólag az ön felelősségi körébe
tartozik. Termékeink értékesítése kizárólag értékesítési és szállítási
feltételeink alapján történik.
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