RACCORDO CONICO TPO
Technický list č. ACSIT0152-16.04
INFORMACE O VÝROBKU

POPIS

ZPŮSOB POUŽITÍ

RACCORDO CONICO TPO je prefabrikovaná tvarovka
pro opracování kruhového protupu vyrobená lisováním
ze suroviny FLAGON TPO.

Tvarovky RACCORDI CONICO TPO se horkovzdušně
přivaří pomocí přístroje Leiater po celém obvodě
k podkladní TPO fólii. Ve vrchní části tvarovky je nutné
aplikovat silikonový trvale pružný těsnící tmel mezi
tvarovku a prostup a následně zajistit pomocí stahovací
objímky z nerezové oceli.

POUŽITÍ
Tvarovky RACCODO CONICO TPO se používají
ve vodotěsných systémech plochých střech prováděných
z TPO fólií FLAGON pro opracování kruhových prostupů.

VLASTNOSTI
 Odolný vůči atmosférickým vlivům a UV záření.
 Vynikající svařitelnost s TPO fóliemi Flagon.

ROZMĚRY

Šířka

d1

210 mm

Výška

h

120 mm

Tloušťka

-

2,0 mm

BALENÍ A SKLADOVÁNÍ

Počet kusů v balení
Hmotnost
Barva
Teplota při aplikaci
Skladování

10 pz
0,124 kg/ks
Pískově šedá
> 5°C
Skladujte při teplotě > +5°C

POZNÁMKY
Montáž smí provádet pouze pracovníci proškolení FLAG S.p.A.
Vyrobeno v závodě certifikovaném dle EN ISO 9001:2000 (Systém managementu jakosti) a EN ISO 14001 (systém
managementu s ohledem na životní prostředí).

Údaje uvedené v tomto dokumentu nejsou závazné a Flag SpA je může bez předchozího upozornění změnit. Flag SpA si vyhrazuje právo provádět kdykoliv bez předchozího upozornění změny jakéhokoli druhu a
zastavit výrobu.V případě sporu bude poskytována oficiální verze těchto informací produktového listu přímo technickým oddělením Flag SpA s razítkem a podepsán technickým manažerem.
Flag SpA si vyhrazuje právo, u technologie a know-how vývoje, změnit bez varování složení a podmínky využívání svých materiálů, a následnějejich cenu. Což znamená, že objednávky budou přijímány pouze na
základě podmínek a technických specifikací platných v době jejich přijetí.
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