Karta techniczna produktu

Akcesoria montażowe SECCO
Listwa i gwoździe do montażu folii fundamentowej (folii kubełkowej)

OPIS PRODUKTU

ZALETY:

Zestaw akcesoriów zapobiegający przedostaniu się wody,
wilgoci i wiatru przez szczelinę pomiędzy folią
fundamentową (kubełkową), a powierzchnią ściany przy
wykonywaniu izolacji fundamentów. Elementy zestawu
zastosowane łącznie gwarantują szczelne wykonanie
izolacji.

✔ zapewniają szczelną izolację przed wodą

i zawilgoceniem
✔ wysoce wytrzymałe
✔ łatwy montaż

ZASTOSOWANIE
Jako uszczelnienie izolacji fundamentów wykonywanej przy
użyciu geomembrany (folii kubełkowej).

PARAMETRY PRODUKTU:
Materiał:
listwa montażowa:
gwoździe montażowe:
Barwa:
Wymiary (mm):
listwa montażowa:
gwoździe:

PVC modyfikowany (polichlorek winylu)
ocynkowana stal hartowana, podkładki z PVC
czarna/grafitowa
1000x70 lub 2000x70
45x3,5

WSKAZÓWKI DO MONTAŻU

PAKOWANIE
listwa
gwoździe

Wymiary
(mm)
1000 x 70
lub 2000 x 70
45 x 3,5

Ilość
w opakowaniu
25
100

SKŁADOWANIE
Transport i przechowywanie powinno odbywać się w
suchych warunkach i temperaturze nie wyższej niż 45°C
(ryzyko odkształcenia pod wpływem wysokiej temperatury).

Napinamy arkusz folii kubełkowej na ścianie fundamentowej
(kubełkami do środka). Szerokość arkusza dopasowujemy do
szerokości fundamentu (lepiej, żeby pas folii był szerszy od
szerokości fundamentu). Następnie mocujemy folię
kubełkową do fundamentu gwoździami. Poszczególne pasy
folii muszą na siebie nachodzić. Używamy tyle mocowań,
aby folia była dobrze napięta. Zaleca się, aby do mocowania
folii o szerokości 0,5 - 1,0 m zastosować 1 wkręt co 50 cm.
Listwy montażowe o specjalnym wyprofilowaniu należy
zamocować do górnej strony folii za pomocą gwoździ z
podkładkami, w miejscach wskazanych dzięki otworom.
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Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej, w szczególności zalecenia dotyczące sposobu i warunków aplikacji oraz zakresu zastosowania i użytkowania produktu, zostały
opracowane na podstawie naszego doświadczenia zawodowego, naszej najlepszej wiedzy oraz w dobrej wierze. Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału
i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Poza informacjami podanymi w niniejszej karcie technicznej należy
przestrzegać zasad sztuki budowlanej, przedmiotowych norm krajowych i europejskich, dokumentów aprobacyjnych, przepisów BHP, itp. Niniejsza karta techniczna zastępuje
wszystkie poprzednie wersje, mające zastosowanie do tego produktu.

