Nafuflex GRID 25 NF
Zesilující vložka
na bázi skelné tkaniny
Vlastnosti produktu




odolný vodě a povětrnostním vlivům
použitelný ve vnitřním i vnějším prostředí
pro zesílení bitumenových hydroizolačních systémů Nafuflex

Oblasti použití



pro izolace staveb mezi jednotlivé vrstvy bitumenových hydroizolačních systémů
pro dodatečné utěsnění pracovních spár, trhlin a průchodek

Pokyny pro zpracování
Zpracování
Skelná tkanina Nafuflex GRID 25 NF se vloží
a zapracuje přímo do první vrstvy hydroizolačního
systému Nafuflex. Skelná tkanina se uřízne na
požadovanou délku a následně se ručně vloží do
ještě vlhké vrstvy izolační stěrky, do které se zatlačí
a zapracuje hladítkem.

10 cm jednotlivých pruhů skelné tkaniny.
Další pokyny
Další pokyny ke zpracování hydroizolačních systémů
Nafuflex obsahují Všeobecné pokyny ke zpracování
v jednotlivých technických listech produktů Nafuflex a
také samostatný technický list „Všeobecné pokyny ke
zpracování – Těsnící pásky“.

Při pokládce je potřeba dodržovat přesahy minimálně
Technické hodnoty Nafuflex GRID 25 NF
Vlastnost
Velikost ok

Měrná
jednotka
mm

5x5

Hustota

g/m2

cca 70

Spotřeba materiálu

m/m

2

Hodnota

Poznámky

Cca 1,1

Poznámky k produktu Nafuflex GRID 25 NF
Barva

bílá

Skladování

Skladovat v suchu.

Balení

50 m role, šířka: 1 m

Poznámka: Údaje v tomto letáku jsou uváděny na základě našich zkušeností dle nejlepšího vědomí, jsou však nicméně nezávazné. Je třeba je
přizpůsobit konkrétní stavbě, účelu použití, a zvláště pak místním požadavkům. S přihlédnutím k tomuto, ručíme za správnost těchto údajů
v rámci našich prodejních a dodacích podmínek. Doporučení našich spolupracovníků odchylující se od našich směrnic jsou pro nás závazná
jen tehdy, jsou-li potvrzena písemně. Každopádně je potřeba dodržovat obecně platné technické pokyny pro aplikaci materiálů.
Vydání 05/15. Tento materiál byl z technického hlediska přepracován. Dosavadní vydání jsou neplatná a nesmějí být nadále používána. Po
novém, z technického hlediska přepracovaném vydání je toto vydání neplatné.
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