Technický list
Armourplan D
Detailová PVC střešní membrána

Detaily produktu
Tloušťka
Šíře
Návin
Barva
Materiál
Výztuž

1,5mm
1,06 m / 1,50m
20m
Světle šedá (RAL 7035)
Šedá (RAL 7046)
Antracit (RAL 7015)
PVC-P
Bez výztuže

Popis výrobku








Armourplan D je membrána bez výztuhy určená k
detailovacím pracím na střešních systémech Armourplan.
Vysoká ohebnost membrány umožňuje její jednoduché
tvarování i při aplikaci na složité střešní detaily a zajišťuje tak
stoprocentní hydroizolaci střechy.
Na podkladní vrstvu se membrána Armourplan D lepí pomocí
kontaktního lepidla pro PVC či jiného vhodného adhesiva.
Všechny přesahy a spoje jsou horkovzdušně provařeny za
použití vhodných svařovacích nástrojů.
Membrána je vhodná pro komplexní detailovací práce jakými
jsou střešní prostupy či vnější rohy.
Může být použita jako hydroizolace spojů mezi poplastovaným
plechem a žlabovým spojem.

Vlastnosti & Výhody






Vysoká ohebnost vhodná pro
komplexní detailovací práce
Trvanlivost a vysoká odolnost vůči
UV záření
Dobré mechanické vlastnosti a
celkový výkon produktu
Účinná a bezpečná instalace
Bezpečná kvalita sváru švů

Technické vlastnosti

Charakteristické vlastnosti

Jednotka Norma

IKO Armourplan D

Tloušťka +10%/- 5%

mm

EN 1849-2

1,50

Návin +1%/- 0.5%

m

EN 1848-2

20,00

Šířka +1%/- 0.5%

m

EN 1848-2

1,06/1,5

Hmotnost +10%/- 5%

g/m²

EN 1849-2

2000

Pevnost v tahu (podél/napříč) +/- 20%

N/50
mm

EN 12311-2

800

Tažnost (podél/napříč) +/- 20%

%

EN 12311-2

200

Odolnost proti protrhávání

N

EN 12310-2

> 150

Rozměrová stálost 6 hodin při 80°C

%

EN 1107-2

≤ 3,0

Ačkoliv je věnována veškerá pozornot tomu, že informace v tomto technickém listu jsou správné a aktuální, není tento technický list určen k tomu,
aby tvořil součást jakékoliv smlouvy k realizaci nebo objednávkyči aby byl považován jako podklad pro poskytnutí záruky na dílo, která je tímto
výslovně vyloučena. Případní odběratelé našich produktů by měli proto u dané společnosti ověřit, zda od vydání tohoto technického listu nedošlo k
nějakým změnám ve specifikaci, podrobnostech aplikace nebo něčem jiném.

