Termékadatlap
MONARPLAN D
pvc lemez csomópontok kialakításához
Forgalmazó:
Bramac Kft., H-8200 Veszprém, Házgyári út 1
Gyártó és a gyártás helye
Icopal Synthetic Membranes Slovakia s.r.o. - Továrenská 1, 943 03 Štúrovo, Szlovákia
Termékleírás

Polivinil-kloridból (PVC-P) készült erősítés nélküli fólia. Bitumennel nem összeférhető.

Felhasználási terület
Járható és nem járható lapostetőkhöz, zöldtetőkhöz, a tetőszigeteléshez használt műanyag vízszigetelő lemezek
csomópontjainak kialakításához, részletképzéshez.

Beépítés
A beépítés az alkalmazástechnikai előírások (Alkalmazástechnikai útmutató, ÉMSZ irányelvek) szerint,
forrólevegős hegesztéssel, egyes csomópontok kialakítása THF oldószeres ragasztóval történhet. Hideg időben
történő felhasználás esetén a terméket a beépítés előtt temperált +10-15°C fokos térben kell tárolni. Beépítéskor
a levegő és a tisztított, száraz aljzat hőmérséklete nem lehet alacsonyabb, mint +5 °C. Esős, havas időben, nedves
és jéggel borított aljzat esetén nem építhető be.

Tárolás és szállítás

Száraz, fedett helyen tárolandó, közvetlen napfénytől és sugárzó hőtől védve. A tekercsek fektetve tárolhatók és
szállíthatók. A tekercsekkel megrakott raklapok nem rakhatók egymásra sem tároláskor, sem szállításkor.
Szállításkor a raklapokat elmozdulás ellen rögzíteni kell, és biztosítani kell, hogy a tekercsek ne tudjanak
elmozdulni.

Garancia

A Bramac Kft. a jogszabályokban előírt kötelező szavatosságon túl garanciát vállal a termék vízzáróságára az
Általános Garanciális Feltételekben meghatározott időtartamra az Általános Szállítási Feltételekben leírtak
szerint, a termékre és az alkalmazott technológiára vonatkozó előírásoknak megfelelő, szakszerű beépítés
esetén.

Érvényesség

A termékadatlap a láblécben található dátumtól az újabb változat kiadásáig érvényes. Új termékadatlap kiadásával
a korábbi kiadás érvényét veszti. A kutatás-fejlesztés, új gyártástechnológiai eljárások és alapanyagok
alkalmazása alapján az Bramac Kft. fenntartja a jogot a termékek műszaki paramétereinek módosítására és a
termékadatlap tartalmának megváltoztatására.
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MONARPLAN D
R2203 / R1597
PVC-P, erősítés nélkül
szürke (RAL 7001),
Megjegyzés: A RAL kód nem azonos, hanem közeli színt jelölnek
mérettől függ, további információ az árjegyzékben

Műszaki adatok
Hossz
Szélesség
Súly
Vastagság
Vízzáróság
Szakítószilárdság
keresztirányban
Szakadási nyúlás
Hideghajlíthatóság
Páradiffúziós ellenállási szám (μ)
Látható hibák

Mértékegység
m
m
kg/m2
mm
N/50mm
%

0C

-

Érték

Szabvány

15 (-0% / +5%)
0,75 és 1,50 (-0,5% / +1,0%)
1,57 / 1,95 / 2,34 / 2,55 (-5% / +10%)
1,5 mm (-5% / +10%)
megfelel
≥8

EN 1848-2
EN 1848-2
EN 1849-2
EN 1849-2
EN 1928 - B
EN 12311-2 - A

≥ 250
≤ -30
20 000
hibamentes

EN 12311-2
EN 495-5
EN 1931
EN 1850-2

