Τεχνικό Φυλλάδιο

MΕΜΒΡΑΝΗ ΑΠΟΣΥΜΠΛΕΞΗΣ
Μεμβράνη αποσύμπλεξης
Ιδιότητες
Μεμβράνη αποσύμπλεξης από ενισχυμένο ύφασμα με μεγάλη εφελκυστική αντοχή, για δάπεδα και
τοίχους.

Πεδία εφαρμογής
Χρησιμοποποιείται σε υγιή ή προβληματικά υποστρώματα για την αποσύμπλεξη των επιστρώσεων
από το υπόστρωμα. Επιτρέπει τις επικαλύψεις να
λειτουργούν ως ανεξάρτητες στρώσεις σε σχέση με
το υπόστρωμα. Κατάλληλη για εσωτερικούς χώρους σε τοίχους ή δάπεδα σε ποικίλα υποστρώματα όπως σκυρόδεμα, τσιμεντοκονίες, παλίες
στρώσεις πλακιδίων, μωσαικά, τοιχοποιία κλπ.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Χρώμα :
Πάχος :
Πλάτος :
Βάρος :
Θερμοκρασία εφαρμογής/
υποστρώματος:

λευκό
0,50mm +/- 0,10 mm
100 cm
2
210 gr/m
+ 5°C - + 30°C

2. Εφαρμογή
Η μεμβράνη αποσύμπλεξης επικολλάται στο
υπόστρωμα χρησιμοποιώντας τις κόλλες πλακιδίων ISOMAT AK-20 ή ISOMAT AK-22 χρησιμοποιώντας μια οδοντωτή σπάτουλα με ΄δόντι΄ 3mm
ή 4mm.
Εφαρμόζεται η ISOMAT AK-20 ή ISOMAT AK-22
στο υπόστρωμα και τοποθετείται η μεμβράνη στην
νωπή στρώση της κόλλας. Οι μεμβράνες απλώνονται με τέτοιο τρόπο ώστε να αλληλοκαλύπτονται 5 cm και χρησιμοποιείται κόλλα στα
σημεία αυτά. Μετά τη σκλήρυνση της κόλλας κάτω
από την μεμβράνη ακολουθεί η επικόλληση των
πλακιδίων ως συνήθως χρησιμοποιώντας τις κόλλες πλακιδίων ISOMAT AK-20 ή ISOMAT AK-22.

Συσκευασία
Ρολά 1 m x 30 m.

Αποθήκευση
Αποθήκευση στην αρχική κλειστή συσκευασία, σε
χώρους προστατευμένους από την υγρασία και τον
παγετό.

Τρόπος χρήσης
1. Υπόστρωμα
Το υπόστρωμα πρέπει να είναι σταθερό, καθαρό
και κατάλληλο για την κόλληση πλακιδίων.
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Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας από το τμήμα
έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρμογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά με την χρήση
των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας μας. Για τον λόγο
αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση
του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν.

