Karta techniczna produktu

SECCO ALU FLOOR
Folia do izolacji przy instalacji systemu ogrzewania podłogowego

OPIS PRODUKTU

ZALETY:

Folia PE metalizowana aluminium z nadrukiem oraz z
krawędzią zakładkową (bez metalizy). Dzięki metalizowanej
warstwie podnosi wydajność systemów ogrzewania
podłogowego.
Dodatkowo
zapewnia
izolację
płyt
styropianowych przed przenikaniem wilgoci zawartej w masie
betonowej, a także umożliwia właściwe zakotwienia klipsów
montażowych.

✔ przyspiesza czas reakcji systemu ogrzewania

podłogowego
✔ zmniejsza straty energii cieplnej
✔ chroni termoizolację przed szkodliwym działaniem wody i
wilgoci
✔ wysoka wytrzymałość
✔ łatwy montaż

ZASTOSOWANIE
Do wykonywania izolacji instalacji systemu ogrzewania
płaszczyznowego, podłogowego (pod i za elementy
grzewcze).

PARAMETRY PRODUKTU:
Materiał:
Kolor:
Kolor nadruku:
Grubość (mm):
Długość (m):
Szerokość (mm):
Naprężenie zrywające wzdłużne, RB (MPa):
Naprężenie zrywające wzdłużne, RB (MPa):
Wydłużenie wzdłużne, ε (%):
Wydłużenie poprzeczne, ε (%):
Siła delaminacji (N/15 mm):
Temperatura aplikacji ( °C):

PE, metaliza
srebrny
niebieski
0,1 ± 10 %
50 ± 0,5 m
1030 ± 10 mm
>25
> 40
> 80
> 20
>1,5
min. +5

PAKOWANIE

WSKAZÓWKI DO MONTAŻU

Ilość na palecie (szt.)
200

Ilość na palecie (m²)
10 000

SKŁADOWANIE
Produkt należy składować w suchych pomieszczeniach, w
temperaturze od +10°C do +25°C, przez okres nie dłuższy niż
3 miesiące od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
Nie narażać na bezpośrednie nasłonecznienie i działanie
czynników atmosferycznych. Produkt należy chronić przed
działaniem środków chemicznych, a w szczególności
substancji na bazie rozpuszczalników. Rolki należy
przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczone
przed uszkodzeniem.

Montaż produktu należy wykonywać stroną zadrukowaną do
góry, na zakład o szerokości minimum 50 mm. Produkt
rozwijać równomiernie, z zachowaniem należytej
staranności, aby wyeliminować powstawanie fałd
i nierówności.

05.12.2019
CB S.A.
46-053
Chrząstowice
ul.Ozimska 2A
www.cb.com.pl
www.secco.pl

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.

