
Törvényi előírásoknak és a forgalmazó szállítási feltételeinek megfelelően - a vonatkozó műszaki előírásokban foglaltak betartása és a vásárlást igazoló 

számla bemutatása esetén.

Ezen műszaki adatlap a termékre vonatkozó és pillanatnyilag rendelkezésre álló adatok, információk, valamint általános ismeretek birtokában került 

összeállításra. Az adatlapban foglaltak tartalma folyamatos ellenőrzés alatt áll, indokolt esetben frissítésre, új ismeretek birtokában kiegészítésre kerül. A 

termék a megadott műszaki tulajdonságokkal rendelkezik, de mivel összes végfelhasználási lehetősége előre nem ismert, minden esetben a tervező 

és/vagy végfelhasználó felelőssége meggyőződni a termék adott szerkezetben, adott módon történő alkalmazhatóságáról.

Lehetséges veszélyek, megelőző előírások:

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, a 44/2000 (XII. 27.) EüM rendelet, valamint az 1907/2006/EK rendelet alapján nem biztonsági adatlap 

köteles termék.

Rigips, Knauf, Norgips gipszkarton rendszerek alkalmazástechnika
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Vonatkozó előírások, specifikációk:

A műszaki adatlap érvényes a Masterplast Kft. által eladott termékekre, a nyilatkozat módosításáig, illetve visszavonásáig. Mivel a műszaki 

adatlap tartalma módosulhat, ezért a tervező/végfelhasználó kötelessége meggyőződni arról, hogy  a legfrisebb kiadású műszaki adatlap álljon 

rendelkezésére (*kiadás dátumát lásd alul). A műszaki adatlap mindenkori aktuális változata a www.masterplastgroup.com honlapon elérhető.

Forgalmazza:

Mérete, kiszerelése:

Jótállás, szavatosság, garancia:

Tárolásának, raktározásának szabályai:

Rendeltetése és 

felhasználási területe:

Anyaga:

Acélszalag szélessége

Gipszkartonból, gipszrost lapokból épített szerkezetek ívesen vezetett vagy 

egyenes vonalú, pozitív sarkainak védelmére hézagoló-, vagy glettelő gipszbe 

ágyazva alkalmazható.

Papír hordozórétegen két 11mm szélességú horganyzott acél szalag

Száraz körülmények között; környezeti hatásoktól, különösen napsugárzástól és sugárzó hőtől, valamint nedvességtől, párától védetten. 

30fm (±1%)/doboz

Acélszalag vastagsága Gyártó által megadott adat

Gyártó által megadott adat

Gyártó által megadott adat 51 mm

MŰSZAKI ADATLAP

Termék megnevezése: ALUX élvédő 

MASTERPLAST Kft. 8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/a                                                              

www.masterplastgroup.com

Tulajdonságok Vizsgálati módszer Termékjellemző

ALUX ÉLVÉDŐ

30 fm/doboz, 10 doboz / karton

~0,5 mm

Kiszerelés

Alkalmazási hőmérséklet Gyártó által megadott adat (+)5 – (+)25°C

Gyártó által megadott adat 2 x 11 mm

Hordozó papírcsík szélessége


