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Vi-Pro® EPDM MEMBRANE INT SUPER
Opis produktu:
Vi-Pro EPDM Membrane Internal Super to wodoszczelny pas elastomerowy wykonany na
bazie kauczuku syntetycznego o wysokim współczynniku oporu na dyfuzję pary wodnej.
Powierzchnia membrany ma fakturę nadruku tekstylnego po obu stronach dla
zapewnienia maksymalnej przyczepności. Występuje w kolorze czarnym.

Właściwości:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Materiał zgodny z EN 13984 oraz EN 14909
W pełni przyjazna dla środowiska
Trwała zdolność rozszerzania w zakresie temperatur od -40 do 120 ° C
Absolutna odporność na ozon i promieniowanie UV
Wysoka odporność na starzenie
Odporna na bitumy
Odporna na wiele czynników chemicznych i mechanicznych
Neutralna reakcja na większość standardowych materiałów budowlanych
Brak problematycznych plastyfikatorów
Optymalna dyfuzja pary wodnej
Nie jest wymagane dodatkowe mechaniczne mocowanie pasa (patrz wytyczne
dotyczące stosowania kleju)
Wstępny montaż narożników i elementów formowanych skraca czas montażu do
minimum, umożliwiając racjonalne, tanie i przede wszystkim niezawodne
uszczelnienie wszystkich punktów krytycznych.

Parametry techniczne:
Kolor:

Czarny

Gęstość DIN (EN ISO 1183):

około 1,32 g/cm3

Temperatura stosowania:
Odporność termiczna:
Reakcja na ogień (EN 13501-1):
% wydłużenia przy zerwaniu:
Grubość:
Opakowanie:
Wymiar (szerokość)
Waga

5°C do 30°C
-40°C to 120°C
Class E
300%
0,75/1,00 mm
rolki o długości 25 m
od 50 do 1700 mm
0.75 mm: 0.92 kg/m2

???
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1.0 mm: 1.23 kg/m2

Sd-wartości

???

0.75 mm: 225 m
1.0 mm: 300 m

Zalecane warunki stosowania:
Nie wolno przyklejać ani mocować pasów, gdy materiał jest napięty. Zawsze należy
upewnić się, że materiał jest wolny od naprężeń przed montażem. Przed rozpoczęciem
prac adhezyjnych należy upewnić się, że materiał i powierzchnia są czyste, suche i wolne
od oleju, smaru i środków oddzielających (np. spray silikonowy).
Należy upewnić się, że przestrzegane są wytyczne dotyczące przyczepności do podłoża.
Jeśli środki smarne są stosowane jako pomoc w montażu w połączeniu z zatrzaskowymi
listwami profilowymi, należy upewnić się, że powierzchnia jest całkowicie wolna od
czynników oddzielających, jeśli klejenie zostanie wykonane w późniejszym terminie.
Uwaga: Większość środków smarnych powoduje migracje substancji, dlatego woda lub
mieszanina wody i standardowego domowego detergentu jest lepsza niż silikon w sprayu
i tym podobne środki. Jeśli materiał jest przechowywany prawidłowo, można go użyć
bezpośrednio z oryginalnego opakowania. W przypadku zabrudzenia wyczyścić
powierzchnię uniwersalnym środkiem czyszczącym Vi-Pro® Easy To Clean.
Pasy są kompatybilne z większością standardowych materiałów budowlanych.

Ograniczenia:
Vi-Pro® EPDM Membrane Internal Super ……………….. nie jest przeznaczony do Szklenia
Strukturalnego.
Użycie Vi-Pro® EPDM Membrane Internal Super w kontakcie z foliami PVB, EVA lub

. ?????

PET wymaga wpierw przeprowadzenia testu kompatybilności

Przechowywanie i okres przydatności:
Produkt przechowywać w oryginalnym nieotwartym opakowaniu w chłodnym i suchym
miejscu (od +50C do 250C). Okres przydatności: minimum 12 miesięcy. Przechowywanie w
wyższej temperaturze skraca okres przydatności.

Opakowanie:
Vi-Pro® EPDM Membrane Internal Super jest dostarczana w rolkach o długości 25 m.
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Środki ostrożności:
Karta charakterystyki niebezpiecznej substancji jest dostępna na żądanie. Karty
charakterystyki niebezpiecznej substancji udostępniane są klientowi w celu umożliwiania
właściwej obsługi, zapewnienia bezpieczeństwa i odpowiedniego usuwania odpadów oraz
zgodności z lokalnymi przepisami prawnymi dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy.
Karty charakterystyki niebezpiecznej substancji są regularnie aktualizowane, dlatego
przed zastosowaniem jakiegokolwiek produktu należy zapoznać się z najbardziej aktualną
wersją karty.

Uwagi dla klienta:
Powyższe informacje są rzetelne i zgodne z naszym stanem wiedzy i zostały opracowane
w oparciu o wyniki wiarygodnych badań i doświadczenie praktyczne. Podane właściwości
podane zostały jedynie jako dane orientacyjne i nie stanowią gwarantowanych
właściwości produktu. Klient winien przebadać produkt pod kątem konkretnych
zastosowań, aby mieć pewność, że posiada on oczekiwane właściwości i zapewnia
wymaganą wydajność eksploatacyjną. Jedyna gwarancja stwierdza, że produkt w
momencie dostawy posiada właściwości podane w specyfikacji sprzedaży. Gwarancja taka
ograniczona jest do zamiany lub zwrotu wartości zakupionego produktu w przypadku, jeśli
będzie on inny niż gwarantowany. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za żadne
szkody przypadkowe ani wynikowe.
Dodatkowe informacje dostępne pod nr: +48 22 122 85 49 oraz reach@vi-pro.eu
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