
Date tehnice

Material

Material PET

Caracteristică Reglementare Valoare

Culoare alb

Greutate 63 g/m²

Grosime 0,7 mm

Rezistenţă la tracţiune MD/CD 90 N/5 cm / 145 N/5 cm

Alungire MD/CD 75 % / 90 %

Temperatură de aplicare +5 °C la +60 °C

Aplicare

AEROSANA FLEECE este un produs suplimentar atunci când se utilizează produsele din gama AEROSANA VISCONN prin pulverizare sau cu pensula.
Poate fi utilizat pentru acoperirea fiabilă a fisurilor sau îmbinărilor care sunt mai late de 3 mm în cazul AEROSANA VISCONN sau de 20 mm în cazul
AEROSANA VISCONN FIBER.

Utilizare pentru pereți, tavane sau pardoseli unde se folosește AEROSANA VISCONN SAU AERSOANA VISCONN FIBRE; de obicei pe zidărie, tencuiala,
beton, lemn sau panouri de lemn (OSB, PAL și placaj)

Forme de livrare

Art.Nr. GTIN Lungime Lăţime Înălţime Conţinut Greutate

1AR01715 4026639217158 25 m 150 mm 0 7,5 m² 0,624 kg

Avantaje

Etanș la aer și la vânt: testat că parte a sistemului AEROSANA VISCONN

Ușor de lucrat: material împâslit foarte maleabil

Foarte versatil: ambalaj de tip rolă care poate fi tăiat la lungimea dorită

Valori excelente obținute în cadrul testelor cu privire la substanțele periculoase, produs testat conform ISO 16000

Substraturi

AEROSANA FLEECE poate fi utilizat pe suprafețe ușor neuniforme și/sau structurate. Pentru a realiza o instalare etanșă la aer și/sau vânt, este
important ca AEROSANA FLEECE să fie acoperită cu AEROSANA VISCONN sau AEROSANA VISCONN FIBRE pe ambele părți ale zonei în care este în
contact cu substratul.
Recomandările pentru substraturile pe care pot fi utilizate produsele AEROSANA VISCONN pot fi găsite în recomandările de aplicare.

 

AEROSANA
FLEECE  Pâslă de armare pentru acoperirea fisurilor sau găurilor

Informațiile furnizate aici se bazează pe experiența practică și stadiul actual al cunoștințelor. Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări modelelor recomandate și procesarea sau pentru a efectua
modificări datorită dezvoltărilor tehnice și îmbunătățirilor asociate calității produselor noastre. Ne-ar face plăcere să vă informăm despre starea actuală a cunoștințelor tehnice în momentul instalării. 

Informații suplimentare despre aplicare și

detaliile de construcție pot fi găsite în

documentația de planificare pro clima.

Pentru întrebări vă rugăm să sunați la linia

de asistență tehnică pro clima la +49 (0)

6202 278245. 

 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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