Bauverbundfolien

Datenblatt DELTA® -FLEXX-BAND F 100
®

Označení výrobku

DELTA -FLEXX-BAND F 100

Rozměry

šířka: 100 mm; délka: 10 m; tloušťka: 1,3 mm

Balení

3 role v kartonu, 96 kartonů/paleta

Složení

Butylkaučukové lepidlo bez obsahu rozpouštědel, z horní strany kašírované
průtažnou textilií, z rubu silikonizovaný ochranná fólie ve středu dělená

Vlastnosti

Jednostranně lepicí průtažná páska pro řešení detailů a napojení v interiéru
i exteriéru

Použití

Pro napojení fólií podle montážních návodů, obzvláště pak fólií DELTA® na
prostupy, a napojení na tvrzené plasty, kov, hladké dřevo, dřevěné výrobky,
i jako omítatelné zakončení na stěně.

Skladovatelnost

2 roky v originálním balení

Teplota skladování

+ 5°C až + 30°C

Teplota zpracování

od +5° - skladovat pásku v temperované místnosti

Teplotní odolnost

-40° až +80°C

Vystavení povětrnosti

6 týdnů, potom je třeba chránit před UV zářením, zakrýt krytinou nebo
vnitřním obkladem podle umístění
P

®

Informace pro zpracování

Platí všeobecné zásady pro lepidla a lepicí pásky DELTA

Všeobecná upozornění

 Podklay musí být suché, čisté, bez prachu, mastnot, námraz a
dostatečně nosné.
 Nedostatečně nosné podklady, např, drolivý povrch je třeba penetrovat
®

např. pomocí DELTA -HF PRIMER.
 Povrchové napětí podkladu min. >36 mN/m.
Zvláštní upozornění

 Konečná přilnavost se buduje postupem času v závislosti na podmínkách
skladování, druhu podkladu a okolního klimatu.
®
 Při použití s fóliemi typu DELTA -FOXX a FASSADE nejprve podklad
®
natřít pomocí DELTA - PREN.
 Při použití jako omítatelné zakočení před nanesením omítky povrch
textilie navlhčit. Mechanicky kotvit po ca. 10 cm.
 Při použití na fasádách s otevřenými spárami se jako ochrana proti
působení UV záření povrch textilie natře vodoředitelnou fadání barvou.
 Nevhodné pro lepení míst s mechanickým zatížením.
 Není odolný olejům a organickým rozpouštědlům.
 Uvolňované látky a aditiva - např. hexanal z OSB desek- mohou ovlivnit
lepicí sílu.
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