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

A Monarplan Fóliabádog 0,6 mm vastagságú tűzihorganyzott acéllemez, egyik oldalán 0,6 mm vastag
hordozóréteg nélküli PVC lemezzel bevonva, teljes vastagsága 1,2 mm. A Monarplan Fóliabádoggal a Monarplan
PVC szigetelőlemezek összeépíthetők.

Felhasználási terület

A Monarplan Fóliabádog méretre szabható, alkalmas egyedi méretű fémlemez lefedések, szegélyezések,
csepegtetők készítésére, valamint mechanikai rögzítésű rögzítő szegélyek, erősítések kialakításához, továbbá
színváltásoknál, az eltérő színű felületek elválasztására.

Beépítés
A Monarplan Fóliabádog lemezeket 3-6 mm-es hézag hagyásával helyezzük el, biztosítva a fémlemezeknek a
hőtágulási távolságot. A csatlakozó felületek ragasztáshoz 50 mm széles Monarplan ragasztócsíkot kel használni.
Ezt követően egy 150 mm szélességű Monarplan lemezt helyezünk el, majd forrólevegős hegesztéssel rögzítsük
a Monarplan Fóliabádog lemezhez, min. 40 mm széles hegesztési varrat kialakításával.
Más műanyagból készült termékekkel nem összeférhető, ezért nem érintkezhet expandált vagy extrudált
polisztirollal (EPS, XPS). Bitument, aszfaltot, kátrányt tartalmazó felületeken csak elválasztó réteg beépítésével
alkalmazható.
A hegesztendő felületeken található szennyeződés és por befolyásolja a hegeszthetőséget, ezért a szennyezett
felületeket meg kell tisztítani a hegesztés előtt. Szeles időben a forrólevegős hegesztési munkákat szüneteltetni
kell.

Tárolás és szállítás

Száraz, fedett helyen tárolandó, közvetlen napfénytől és sugárzó hőtől védve. A lemezek fektetve tárolhatók és
szállíthatók. A lemezekkel megrakott raklapok nem rakhatók egymásra sem tároláskor, sem szállításkor.
Szállításkor a raklapokat elmozdulás ellen rögzíteni kell, és biztosítani kell, hogy a lemezek 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 Fóliabádog
R2201
0,6 mm vastagságú tűzihorganyzott acéllemez + 0,6 mm vastag hordozóréteg
nélküli PVC lemez, összesen 1,2 mm
PVC lemez
világos szürke (RAL 7001), antracit (RAL7015)
Megjegyzés: A RAL kódok nem azonos, hanem közeli színt jelölnek
horgany
Zsugorfóliázott raklapon kerül forgalomba

