PE folie na podlahy
Polyetylénová fólie

Oblast použití:

Polyetylénová fólie pro oddělení samonivelačních podlah od podlahových vrstev.

Vlastnosti:

•
•
•
•
•
•
•

Vodě odolný.
Jednoduché zpracování
Vysoká pevnost v tahu
Fyzikálně funkční
Odolná proti bitumenu
Samolepící
Nízká hmotnost role

Technická data
Číslo výrobku

64826

Způsob balení
Množství na balení

100 m²/Roli

Délka

50 m

Šíře

2m

Tloušťka

0,2 mm

SD-hodnota

> 1.500 m

Materiálové složení:

• Polyethylen

Podklad:

Podklad musí být čistý, pevný, suchý, bez prachu, únosný a bez výkvětů, separačních prostředků,
sanytrových vrstev a znečištění všeho druhu.

Příprava podkladu:

Pro plovoucí podlahy použít vhodné tepelně izolační desky, jejichž celková stlačitelnost je menší
než 5 mm. Nutno pokládat celoplošně! Na stěny a stavební prvky vystupující z podlahy je nutné
připevnit zvukově izolační okrajové pásky (min. 9 mm silné u podlahového topení) s přilepenou
PE fólií, u systému dutinových podlah musí okrajová páska oddělovat jak vrstvu litého potěru, tak
i položené desky. Vodonepropustný podklad zajistit položením speciálního svařovatelného papíru
nebo speciální fólie (hliníkovou folii bez ochrany nelze použít)!

Balení:

V rolích

Skladování:

Skladovat v chladu ale chránit před mrazem, uchovávat vzduchotěsně uzavřené.
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Všeobecné informace:

Společnost skupiny FIXIT GROUP
Technický list (TL) Datum 30.07.2021

Tento list nahrazuje všechna předchozí vydání. A jen tato verze je platná.
Informace uvedené v tomto technickém listu představují současný stav našich znalostí a
praktických zkušeností.
Informace byla poskytnuta s maximální snahou o korektnost. Hasit s.r.o. však nenese
odpovědnost za její správnost a úplnost a současně nenese odpovědnost za rozhodnutí uživatele.
Informace sama o sobě tak nevytváří jakýkoli právní závazek nebo jakékoliv jiné doplňkové
povinnosti. Zákazník je povinen zkontrolovat výrobek a nezávisle posoudit jeho vhodnost pro
zamýšlené použití.
Naše produkty podléhají stejně jako všechny obsažené suroviny nepřetržitému sledování, čímž je
zaručena konstantní kvalita.
Služba našeho technického poradenství je k dispozici pro dotazy týkající se použití, zpracování a
prezentaci našich výrobků.
Náš technický poradenský servis je Vám k dispozici pro Vaše dotazy ohledně použití a
zpracování, jakož i ohledně předvedení našich výrobků. Aktuální stav našich technických listů
naleznete na naší domovské internetové stránce, příp. si je můžete vyžádat v příslušné obchodní
pobočce.
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