
Date tehnice

Material

Caseraj fibră polipropilenă

Membrană monolitic

Caracteristică Reglementare Valoare

Culoare negru

Greutate DIN EN 1849-2 145 g/m²

Grosime DIN EN 1849-2 0,50 mm

Factor de rezistență la vapori de apă µ DIN EN ISO 12572 160

sd-valoare DIN EN ISO 12572 0,08 m

Clasă reacție la foc DIN EN 13501-1 B - s1, d0

Expunere la exterior 2 luni

Coloană de apă DIN EN ISO 811 10.000 mm

Etanșeitatea la apă neîmbătrânit/
îmbătrânit

DIN EN 13859-2 W1 / W1

Rezistenţă la tracţiune MD/CD DIN EN 13859-2 (A) 260 N/5 cm / 225 N/5 cm

Rezistenţă la tracţiune MD/CD
îmbătrânit

DIN EN 13859-2 (A) 260 N/5 cm / 220 N/5 cm

Alungire MD/CD DIN EN 13859-2 (A) 60 % / 80 %

Alungire MD/CD îmbătrânit DIN EN 13859-2 (A) 30 % / 40 %

Rezistenţă la perforare MD/CD DIN EN 13859-2 (B) 190 N / 220 N

Durabilitate după îmbătrânire
artificială

DIN EN 1297 / DIN EN
1296

trecut (pentru pereți cu rosturi
deschise)

Flexibilitate la temperatură scăzută DIN EN 1109 -40 °C

Rezistență la temperatură permanent -40 °C la +80 °C

Conductivitate termică 2,3 W/(m·K)

Marcaj CE DIN EN 13859-2 disponibil

Aplicare

Membrană neagră cu utilizare în spatele fațadelor închise și deschise (cu spații deschise de 30 mm lățime - cel puțin 3 x lățimea golului). Are 3
straturi care acționează ca o barieră extrem de rezistentă la intemperii și la razele UV. Instalare pe panouri pe bază de lemn și pe toate materialele de
termoizolație.

Forme de livrare

Art.Nr. GTIN Lungime Lăţime Conţinut Greutate Bucăți Container

1AR02724 4026639227249 50 m 1,5 m 75 m² 12 kg 1 20

1AR02726 4026639227263 50 m 3 m 150 m² 24 kg 1 20

Avantaje

Mai multă siguranță: ignifugă B-s1, d0

Asigură componente de construcție fiabile: foarte permeabile și în același timp oferă protecție maximă împotriva infiltrațiilor de apă

Nu este vizibilă prin rosturi în spatele cofrajului: împâslitură neagră cu marcaj de identificare în zona de suprapunere

Rezistență maximă la îmbătrânire și stabilitate termică datorită membranei TEEE

2 luni de expunere la exterior

Membrana monolitică TEE este complet etanșă la vânt ceea ce permite termoizolatiei să atingă un nivel maxim de performanță

SOLITEX FRONTA
QUATTRO FB  

Membrană ignifugă pentru fațade ventilate închise și deschise de până la
30 mm

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. 
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Condiții generale

Membranele SOLITEX FRONTA QUATTRO FB trebuie așezate cu partea neagră orientată spre exterior. Membrana trebuie montată orizontal și foarte
bine întinsă, fără să se formeze cute.

Când se utilizează în spatele fațadele ventilate, golurile nu trebuie să depășească 30 mm. Lățimea îmbinării: min. 3 x lățimea golului. Distanța dintre
fațadă și membrană trebuie să fie de cel puțin 20 mm.

Membrana nu trebuie fixată în zone în care apa se scurge colectiv.

Măsuri suplimentare în timpul fazei de construcție (de exemplu, acoperirea cu prelate) ar trebui luată în considerare în cazul clădirilor locuite sau a
clădirilor care necesită o protecție specială. Acoperirea cu prelate trebuie luată în considerare și în cazul întreruperilor prelungite din timpul
construcției.

 

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 

 

Versiune 156604 din 30.03.2021 | Lateral 2


	SOLITEX FRONTA QUATTRO FB
	Date tehnice
	Aplicare
	Forme de livrare
	Avantaje
	Condiții generale


