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Termékjellemző

MŰSZAKI ADATLAP

Faldilatációs profil

Termék megnevezése Faldilatációs profil

 

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

(www.masterplastgroup.com)

Mérete, kiszerelése 2,5 m/szál

Homlokzati hőszigetelő rendszerek mozgási hézagainak kialakítására 

alkalmas profil, melyet az üvegszövet-háló ágyazóanyagával, a hálózás 

megkezdése előtt kell felragasztani. Megakadályozza a 

szennyeződések és nedvesség bejutását a hőszigetelő rendszerbe. 

Tetszőleges hőszigetelőanyag vastagsággal alkalmazható.

Anyaga
Extrudált, perforált PVC profil, alkáliálló üvegszövet hálóval és lágy pvc betéttel 

társítva

Tulajdonságok Vizsgálati módszer

Rendeltetése és 

felhasználási területe

PVC profil vastagsága Gyártó által megadott adat ~1,1mm

PVC betét szélessége Gyártó által megadott adat 40 mm

10-25 mmEltakarható hézagszélesség Gyártó által megadott adat

PVC profil hosszúsága Gyártó által megadott adat 250 cm

Üvegszövet háló szélessége Gyártó által megadott adat 10+10 cm (±0,5cm)

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

Jótállás, szavatosság:

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

számla bemutatása esetén.

Vonatkozó előírások, specifikációk:

Tárolásának, raktározásának szabályai:

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

számla bemutatása esetén. Kivitelezés során a homlokzati hőszigetelő rendszerek (ETICS-THR) kialakítására (Magyar Építőkémia- és Vakolat Szövetség - 

MÉSZ, 2012) és kivitelezésére (MÉSZ, 2014) vonatkozó irányelvekben foglaltakat be kell tartani.

Lehetséges veszélyek, megelőző előírások:

Ezen 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. A korábban 

kiadott műszaki adatlapok a frissítést követően érvényüket vesztik!

*Kiadás dátuma: 2016. 01. 01.

Az 1907/2006/EK rendelet alapján nem biztonsági adatlap köteles termék.

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.

 


