
  

SOPREMA förbehåller sig rätten att ändra materialsammansättningen och följaktligen priserna utan föregående meddelande. Av denna anledning kommer alla beställningar att 

accepteras endast i enlighet med de villkor och tekniska specifikationer som gäller vid beställningsdatum. 
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ALSAN FLEECE 165 P 

 
 
Användningsområde 

ALSAN FLEECE 165 P används som armering och 
säkerställer att ett minimilager av det flytande tätskiktet 
ALSAN FLASHING QUADRO appliceras. Kombinationen 
ger ett flexibelt och spricköverbryggande tätskiktssystem 
av hög kvalitet. 
 
Egenskaper 

 fiberduk av polyester 

 överbryggar sprickor 

 möjliggör kontroll av tätskiktets tjocklek 

 mycket gott motstånd mot nedbrytning 

 mekaniskt och termiskt bondad 
 
Användningsförhållande 

Beroende på vilket tätskikt som används varierar 
förhållandena för armeringen. 

 
Användning 

Se tekniskt datablad för ALSAN FLASHING QUADRO. 

 

Kvantitet 

Varierar beroende på tätskiktssystem. 

 
Tekniska egenskaper 

Densitet: 165 g/m2 

 

Förpackning 

Bredd (cm) Rullens längd (m) 

20 50 

25 50 

30 50 

35 50 

105 50 

 

 

 
Förvaring 

Förvaras på torr plats skyddad mot fukt och smuts. 

 

Avfallshantering 

Kassera som byggavfall, även med härdade rester av 
flytande tätskikt 

 

Tillverkare/företag 

SOPREMA SAS 
14, rue de Saint-Nazaire 
67025 Strasbourg 
Frankrike 
 

Allmän information 

Informationen i detta datablad gäller denna produkt från 
SOPREMA.  

Observera att informationen kan variera från land till land. 
Ovanstående information baseras på vår kunskap och 
erfarenhet under normalt rådande förhållanden. Detta 
gäller i synnerhet riktlinjerna för applicering och 
användning av våra produkter. De appliceringsråd vi 
lämnar är såvitt vi vet uppriktiga och sanningsenliga. 
Varierande behov på byggarbetsplatsen under skiftande 
arbetsförhållanden gör det nödvändigt att testa produkten 
när den appliceras för att bekräfta produktens lämplighet i 
varje enskilt fall.  
Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar som speglar de 
tekniska framstegen och förbättringarna av våra produkter.  
 

 

 

Beskrivning: 

ALSAN FLEECE 165 P är en fiberduk av perforerad 
polyester speciellt framtagen för användning med det 
flytande tätskiktet ALSAN FLASHING QUADRO. 
 

http://www.soprema.com/

