Technický list fermacell

Podkladová tkanina fermacell
Ochrana proti propadání vyrovnávacího podsypu

Použití
Podkladová tkanina fermacell slouží jako podklad pod vyrovnávací podsypy, např. na dřevěných
podlahách a dřevěných trámových stropech. Zabraňuje zvláště propadání podsypového materiálu
děrami, trhlinami a štěrbinami.

Vlastnosti






Vysoká odolnost proti přetržení


Materiál je maximálně robustní



Podsyp se v dutinách, rozích a u výškových posunů podkladu neprotlačuje

Snadné zpracování


Rychlé rozložení, bez obtížného smýkání, příjemné na dotek



Ze surovin na textilní bázi



Dobré přilehnutí v rozích a na hranách

Propustnost pro vodní páry


Nosná část stropu není prodyšností nijak ovlivněna

Zpracování
Pásy rozložíme a necháme asi 20 cm přesahovat. Na přechodu mezi podlahou a stěnou ostře zalomíme
a podle násypné výšky vytáhneme podél stěny nahoru. Podrobné pokyny najdete v návodu: Podlahové
prvky fermacell – Návod na zpracování.
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Charakteristiky materiálu
Šířka role

1,50 m

Délka role

50 m

Vypočtená plocha

75 m2

Krycí plocha

65 m2

Barva

bílá

Plošná hmotnost

50 g/m2

Tloušťka

0,40 mm

Surovina

100% PP

Úprava

hydrofobní

Skladování

Skladovat v suchu a chránit proti
vlhkosti

Obchodní data
Čís. zboží

79046

EAN

4007548005456

Čís. celního tarifu

56031290

Hmotnost /role

5 kg

Množství /paleta

35 rolí

Hmotnost /paleta

cca. 175 kg

Další informace
Naše doporučení jsou založena na rozsáhlém testování a praktických
zkušenostech. Nenahrazují směrnice, normy, standarty, povolení
a příslušné technické listy. Vzhledem k velkému množství možných
vlivů na zpracování a aplikaci doporočujeme dodržovat aktuální
návody na zpracování firmy Fermacell.
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