ALSAN FLEECE 165 P
Product omschrijving:
ALSAN FLEECE 165 P is een niet geweven
geperforeerd polyestervlies speciaal ontworpen voor het
gebruik met het ALSAN FLASHING QUADRO
waterdichtingshars.

Toepassingsgebieden
ALSAN FLEECE 165 P wordt gebruikt als versterking en
zorgt ervoor dat een minimale laagdikte van het ALSAN
FLASHING QUADRO waterdichtingshars toegepast dient
te worden. Door de combinatie wordt een flexibel en
scheur overbruggend waterdichtingssysteem van hoge
kwaliteit bekomen.

Opslag
Opslaan op een droge plaats beschermd tegen vocht en
vuil.

Eigenschappen

vlies uit polyester

verbetert de scheur overbrugging

maakt het mogelijk om de laagdikte te controleren

zeer goede weerstand tegen verval

mechanisch en thermisch gebonden

Producent/bedrijf
SOPREMA SAS
14, rue de Saint-Nazaire
67025 Strasbourg
Frankrijk

Verwijdering
Verwijderen als bouwafval, zelfs als er uitgeharde
harsresten aan kleven.

Algemene informatie
De informatie in dit document is van toepassing op het
overeenkomstige product, aangeleverd door SOPREMA.
Houd er rekening mee dat deze kunnen verschillen van
land tot land.
De bovenstaande informatie, voornamelijk de informatie
over het aanbrengen van het product, is gebaseerd onder
normale omstandigheden en wordt naar eer en geweten
verschaft. Door de grote verscheidenheid aan vereisten en
omstandigheden op de werkplek is het nodig om het
product te testen onder de specifieke omstandigheden om
te verzekeren dat het geschikt is voor het beoogde
gebruik. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen
aan te brengen die de technologische vooruitgang en
verbetering van onze producten weerspiegelen.

Voorwaarden voor aanbrengen
De voorwaarden hangen af van het gebruikte
waterdichtingshars.
Toepassing
Zie technische fiche van ALSAN FLASHING QUADRO.
Hoeveelheid
Afhankelijk van de gewenste toepassing.
Technische gegevens
Dichtheid: 165 g/m²

Lengte van de rol (m)
50
50
50
50
50

BETF-WPLFR165P.a/NL

Verpakking
Breedte (cm)
20
25
30
35
105

SOPREMA behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de samenstelling en de gebruiksvoorwaarden van zijn producten te wijzigen, en dus ook de prijs. Bijgevolg
zullen de bestellingen aanvaard worden aan de voorwaarden en technische eigenschappen die gelden op het ogenblik van ontvangst van de bestelling.
Contact: www.Soprema.com
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