Materiál
Jednostranně lepicí hliníková fólie opatřená akrylátovým
lepidlem a polyetylénovým krycím ochranným proužkem.

Provedení
Jednostranně lepicí hliníková fólie navinutá do role.
Barva: přírodní hliník

Rozměry
Dlouška AL (mm)
Délka v roli (m)
Šířka (mm)

0,03
50
50,75,100

Technické informace
Vlastnosti
Tlouška samotné fólie
Adheze na oceli
Propustnost vodních par
Teplotní odolnost
Aplikační teplota
Skladovací teplota

Klasifikace
0,07 mm
8,0 N/cm
< 1g/m2 / 24 hod
-20 °C až +120 °C
+5 °C až +40 °C
+10 °C až +25 °C

Příprava podkladu
1. Podkladní plochy musí být suché, odmaštěné, zbavené
prachu, nečistot a všech volných částí.
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Zpracování
1. Odviňte pásku z role, naměřte a uřízněte dle potřeby.
Odstraňte ochranný proužek a aplikujte fólii na připravený
podkladní plochu. Pásku řádně přitiskněte k podkladu.

Aplikace

Použití
Doporučení
1. Fólie lze aplikovat na podklad při teplotách pod 0°C za
podmínky, že je podkladní plocha suchá a bez námrazy.

Tipy
Díky velmi nízké tloušce fólií může při přepravě izolovaných
konstrukcí, na stavbě nebo v provozu snadno dojít k jejich poškození tzn. protržení. Proto doporučujeme dodatečné zakrytí
odolnějších materiálem vůči mechanickému poškození.

Upozornění
Lepený spoj tvoří tzv. nerozebíratelné spojení. Při pokusu
o odlepení fólie z podkladu či jedné vrstvy od druhé dojde
pravděpodobně k jejímu poškození či přetržení. V takových
případech je potřeba fólii nahradit novou vrstvou.

Fólie je určena pro aplikace, kde je vyžadována vodotěsná, vzduchotěsná a
parobrzdicí izolace. Fólie je ideální pro
utěsnění spojů vedení vzduchotechniky,
klimatizace, izolace sendvičových konstrukcí, přeplátování spojů parobrzdicích membrán, utěsnění komůrkových
plastů (polykarbonát).

Hlavní přednosti
•
•
•
•

vysoce lepivé lepidlo
vysoká těsnost
rychlá, snadná a estetická aplikace
pro aplikace v interiéru i exteriéru

Technický servis
V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte.
Dodatečné informace
Výše uvedené informace jsou poskytnuty podle
našich nejlepších znalostí. Po celou dobu si vyhrazujeme právo na změnu receptury našeho

produktu. Kupující by si měl vyžádat nejaktuálnější informace k výše zmíněnému produktu.
Aplikace, jakož i podmínky během aplikace, nemáme pod kontrolou, a proto odpovědnost za
ně nese uživatel. Nepřebíráme odpovědnost
plynoucí z tohoto technického listu. Dodávky
se řídí výlučně našimi všeobecnými dodacími a
platebními podmínkami.
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