Materiál
Zosilnená papierová fólia opatrená disperzným akrylátovým
lepidlom.
Prevedenie
Papierová fólia dodávaná v rolkách 40 m
Farba: žltá
Technické informácie
Vlastnosť
Materiál
Lepiaca sila
Kompatibilita s bežnými
stavenými materiálmi
Teplotná odolnosť
Aplikačná teplota
Skladovanie

Norma

Hodnota
zosilnená papierová fólia opatrená
disperzným akrylátovým lepidlom
DIN EN 1939 cca 35N/25mm
vyhovuje

od -40°C do +100°C
od +5°C do +40°C
po dobu 1 roku v suchu a chlade

Aplikácia
1. Odstráňte časť lineru (ochranný papier) na ME317 a priložte
ju na prelepovaný spoj tak, aby ME317 bola z polovice na
každej strane spoja.
2. Postupne odstraňujte ochranný papier a prilepujte ME317 k
podkladom tak, aby na fólii nevznikali vlnky alebo nebola
nadmerne napínaná.
3. Potom prejdite fóliu silne prítlačným valčekom. V prípade
montovaných sendvičových konštrukcií odporúčame
pokladanie izolačných membrán takým spôsobom, aby spoje
medzi nimi vychádzali v miestach trámov, krokiev a pod.
4. Lepenie potom prebieha v oblasti, kde sú spoje podložené a
následne sú napríklad ešte vystužené a pritlačené latovaním.

ME317
Fólia na spoje a
prestupy Eco

Použitie
Jednostranne lepiaca papierová fólia s
vystužením, ktorá obmedzuje možnosť jej
nechceného pretrhnutia, natrhnutiu apod.
Fólia slúži pre vytvorenie vzduchotesných
spojov membrán v interiéri. Fólia je vysoko
šetrná voči stavbe aj jej užívateľmi vďaka
veľmi nízkemu obsahu VOC (prchavé
organické zlúčeniny).

Hlavné prednosti
• Veľmi vysoká lepivosť
• Veľmi ľahko trhatelná v ruke
• Rýchla, jednoduchá a čistá aplikácia

Technický servis
Tremco illbruck má tím skúsených obchodno
technických zástupcov, ktorí poskytujú pomoc pri
výbere a špecifikáciu výrobkov. Pre podrobné
informácie a poradenstvo kontaktujte ich alebo
zákaznícky servis.
Dodatočné informácie
Vyššie uvedené informácie sú poskytnuté podľa
našich najlepších znalostí.

Po celú dobu si vyhradzujeme právo na zmenu
receptúry nášho produktu. Kupujúci by si mal
vyžiadať najaktuálnejšie informácie k vyššie
zmienenému produktu. Aplikácie, ako aj
podmienky počas aplikácie nemáme pod
kontrolou, a preto zodpovednosť za ne nesú
spracovatelia. Nepreberáme zodpovednosť
plynúcu z tohto technického listu. Dodávky sa
riadia výlučne našimi všeobecnými dodacími a
platobnými podmienkami.
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