
Technische gegevens

Stof

Materiaal PET

Eigenschap Normering Waarde

Kleur wit

Oppervlaktegewicht 63 g/m²

Dikte 0,7 mm

Max. trekkracht lengte/dwars 90 N/5 cm / 145 N/5 cm

Rek lengte/dwars 75 % / 90 %

Verwerkingstemperatuur +5 °C tot +60 °C

Toepassing

AEROSANA FLEECE is een aanvullend product dat wordt gebruikt bij afdichtingsverf of -spray uit de AEROSANA VISCONN-serie. 
Het is geschikt om scheuren of naden van meer dan 3 mm breed (AEROSANA VISCONN) en van meer dan 20 mm breed (AEROSANA VISCONN FIBRE)
betrouwbaar te overbruggen.

Leveringsvormen

Art.-nr. GTIN Lengte Breedte Gewicht VE Verpakking

1AR01715 4026639217158 25 m 150 mm 0,624 kg 1 90

Voordelen

Maakt betrouwbaar lucht- en winddicht: getest met het AEROSANA VISCONN-systeem

Eenvoudige verwerking: zeer goed aansluitend vliesmateriaal

Uitstekende resultaten bij de test op schadelijke stoffen, getest conform ISO 16000

Ondergronden

Bij het toepassen van AEROSANA FLEECE mogen ondergronden kleine onregelmatigheden vertonen of van een structuur zijn voorzien. Voor een
lucht- en winddichte uitvoering is het essentieel dat AEROSANA FLEECE daar waar het op de ondergrond ligt aan beide zijden met AEROSANA
VISCONN of AEROSANA VISCONN FIBRE is besproeid. Raadpleeg de betreffende toepassingsaanbevelingen voor informatie over de ondergronden
waarop AEROSANA VISCONN-producten kunnen worden gebruikt.

 

AEROSANA
FLEECE  Vlies voor scheur- en naadoverbrugging

De getoonde informatie heeft betrekking op de huidige stand van onderzoek en ervaringen uit de praktijk. Eventuele wijzigingen aan aanbevolen constructies, verwerking en doorontwikkeling en de
daarmee gepaard gaande kwaliteitswijzigingen van de afzonderlijke producten worden voorbehouden Wij informeren u graag over de actuele technische kennisstand ten tijde van de installatie. 

Verdere informatie over de verwerking en de

constructiedetails vindt u in de pro clima

plannings- en toepassingaanbevelingen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met

de technische hotline van pro clima op

+49 (0) 62 02 - 27 82.45. 

 MOLL

bauökologische Produkte GmbH

Rheintalstraße 35 - 43

D-68723 Schwetzingen

Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0

eMail: info@proclima.de 
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