Fişă tehnică

MEMBRANĂ PENTRU
HIDROIZOLARE ŞI DECUPLARE

Membrană pentru hidroizolare şi decuplare
Proprietăţi

Mod de utilizare

Membrană pentru hidroizolare şi decuplare, pentru
utilizări interioare şi esterioare. Materialul special,
neţesut, de pe partea inferioară a membranei
asigură decuplarea în siguranţă a acoperirii
pardoselii.

1. Suportul
Suportul trebuie să fie stabil, curat şi adecvat
pentru lipirea de plăci.

Domenii de aplicare
Adecvată pentru hidroizolarea şi decuplarea pe
suporturi solide sau cu probleme. Este utilizată în
special în spaţii umede, ca şi pe terase, balcoane,
etc. Se montează pe ziduri sau pardoseli, pe
suporturi diverse, precum beton, şape de ciment,
placări mai vechi, mozaic, zidărie etc.

Caracteristici tehnice
Culoare :

partea de sus verde
partea de jos albă

Grosime :

0,80mm

Lăţime :

100 cm

2. Aplicarea
Membrana de decuplare se lipeşte pe suport
utilizând adezivii pentru plăci ISOMAT AK 20 sau
ISOMAT AK 22, cu ajutorul unui şpaclu dinţat, cu
dinţi de 3mm sau 4mm.
Se aplică adezivul ISOMAT AK 20 sau ISOMAT
AK 22 pe suport şi se montează membrana pe
stratul proaspăt de adeziv, cu partea verde în sus.
Membranele se aşează una lângă alta, în aşa fel
încât să nu se suprapună, iar la îmbinări se
foloseşte bandă specială. Adezivul se aplică pe
ambele margini ale rostului. După întărirea
adezivului sub membrană, urmează lipirea plăcilor,
după regulile ştiute, cu adezivii pentru plăci
ISOMAT AK 20, ISOMAT AK 22 sau ISOMAT AK
25.

Ambalaj
2

Greutate :

450 gr / m

Temperatură la aplicare/
suport:

+ 5° C - + 30° C

Rezistenţă la presiunea
hidrostatică a apei de 2,5 bar: bună
Realizată conform standardelor:
DIN EN 1928, DIN 4102 part 1,
DIN EN ISO 527, DIN 16726, DIN 28052-6
Test certificate of the MPA Brunswick (Germany)

Rulouri de 1 m x 15 m.
Bandă specială pentru rosturi de 12cm x 25 m.

Depozitare
Depozitare în ambalajul iniţial, închis, în spaţii
protejate de umezeală şi îngheţ.

Datele şi instrucţiunile tehnice cuprinse în prezenta fişă tehnică sunt rezultatul cunoaşterii şi experienţei departamentului cercetare - dezvoltare al
societăţii, ca şi al folosirii practice a produsului. Recomandările şi propunerile privind utilizarea materialelor sunt făcute fără garanţie, în cazul în
care condiţiile din momentul aplicării lor sunt în afara controlului firmei noastre. Din acest motiv este răspunderea utilizatorului să se asigure că
materialul este adecvat pentru aplicarea prevăzută şi condiţiile lucrării. Editarea prezentei fişe tehnice anulează orice altă ediţie anterioară pentru
acelaşi produs.

