Termékadatlap
MONARPLAN W
pvc lemez járóréteg csúszásmentes felülettel
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

Polivinilklorid (PVC-P) alapanyagú, csúszásgátló lemez, halszálka mintázatú felülettel.

Felhasználási terület

Járófelületek kialakítására, PVC-P anyagú szigeteléssel készült lapostetőkön.

Beépítés
A Monarplan W csúszásgátló lemezt forrólevegős hegesztéssel kell a korábban elhelyezett PVC-P anyagú
szigetelő lemezre rögzíteni, figyelembe véve a szélszívás ellen védelem követelményeit is. 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 beépítés
az Alkalmazástechnikai leírásnak megfelelően kell történjen.

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 W
R1500
PVC-P, hordozó nélkül
sötétszürke
sötétszürke
Zsugorfóliázott raklapon kerül forgalomba
MértékÉrték
egység
Vastagság
mm
1,5 mm (-5% / +10%) + profilozás
Hossz
m
15 (-0% / +5%)
Szélesség
m
1,06 (-0% / +5%)
Súly
kg/m2
2,54 (-5% / +10%)
Vízzáróság
kPa
≥400
Tűzveszélyességi osztály
E
Szakítószilárdság hossz- és
N/50mm
≥10 / ≥10
keresztirányban
Szakadási nyúlás hossz- és
%
≥15 / ≥15
keresztirányban
0C
Hideghajlíthatóság
≤ -30
Páradiffúziós ellenállási szám (μ)
10 000
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EN 1849-2
EN 1848-2
EN 1848-2
EN 1849-2
EN 1928 - B
EN 13 501-1
EN 12311-2 - A
EN 12311-2
EN 495-5
EN 1931

