Műszaki adatlap
Hidegburkolat ragasztási rendszer

Dilatációs profil
(Dehnfugenprofile)

> praktikus
> csökkenti a padló feszültségét
> egyszerűen nagyszerű
Terméktulajdonságok
Extrudált műanyagből készült, keskeny és széles kialakítású
profil.

Szabványossági vizsgálatok, minőségi tanúsítványok
DIN EN ISO

Alkalmazhatóság
Beltéri kerámia burkolatok közé, dilatáció fölé helyezendő
profil. Szakszerű elhelyezésével megakadályozható a
feszültségekből keletkező repedések és törések kialakulását.

Termékadatok
Szálhossz: 3m
Dilatációs profil
Dilatációs profil
keskeny
Dilatációs profil
széles

DIN ISO
UL 94
ISO

1183
527-2
179/1eA
306
R 182/A

Bedolgozás
Szélesség Magaság
8mm
8; 10; 12,5; 15 mm
4mm
8; 10; 12,5; 15 mm
8mm

40 mm

Fontos figyelmeztetés!

Műszaki adatok
Sűrűség
Húzószilárdság
Szakítási nyúlás
E-Modul
Karcállóság
Vicat- Lágyulási hőmérséklet
Tűzállóság
Hosszanti nyúlási együttható
Hőmérséklet állóság
Shore keménység

1,58
50
kisebb
15
3500
kisebb 5
80
V0
80*10-6
35
72

g/cm³
N/mm2
%
N/mm2
kJ/m2
°C
1/K
min.
Shore A
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A ragasztóhabarcsot fogazott glettvassal fel kell hordani a
dilatáció két oldalára. Pontosan a dilatációs fuga fölé kell
helyezni a profilt. A profilt a stancolt, mintás részével a
ragasztóágyba kell nyomni és eligazítani. A ragasztóval a
teljes stancolt felületet át kell kenni. A burkolatot a sín
szintjével megegyezően kell felragasztani.

Az aljzatra vonatkozó szabványokat, előírásokat, műszaki előírásokat
mindenkor figyelembe kell venni! +5 oC alatt az anyag nem használható fel.
Magas páratartalom és alacsony hőmérséklet késlelteti, magas hőmérséklet
gyorsítja a kötést és a szilárdulást! Semmilyen idegen anyag nem keverhető
hozzá!

Munkavédelem
Munkavédelem: Termékre jellemző tulajdonságok, mint összetétel, hulladék
elhelyezés, tisztítás, különleges kezelés megtalálhatók a termék biztonsági
adatlapján.
Fenti műszaki tájékoztatónkat átfogó tapasztalataink valamint legjobb ismereteink alapján állítottuk össze. Az ismertető alapján semmi nemű jogi
kötelezettség nem terhelheti cégünket. Sem szerződéses jogviszonyt, sem egyéb az adás-vételi szerződésben fel nem tűntetett kötelezettségeket nem
alapoz és testesít meg. Termékeink minőségét mindenkor az eladási és szállítási feltételeinkben garantáljuk. A hibalehetőségek kockázatának
elkerülése érdekében felhívjuk termékünk felhasználóinak figyelmét az alkalmazás során felmerülő korlátozásokra. Természetesen lehetetlen lenne
minden jelenlegi és jövőbeni alkalmazási lehetőséget és speciális esetet hiánytalanul feltűntetni. Azok az adatok, amelyeket a szakemberek részéről
ismertnek feltételeztünk nem kerültek felsorolásra. A felhasználó, kivitelező nem mentesíthető, azaz nem formálhat jogot reklamáció benyújtására a
kérdéses, vitatható esetben történő szóbeli tájékoztatás esetén, saját felelősségére elvégzett helyszíni kipróbálás esetén, valamint szakemberrel történő
kiviteleztetés esetében sem. Jelen műszaki ismertető újabb változat kiadásával érvényét veszti.
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