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Fisa Tehnica / Articol Numarul RT 815 150 Pro

Emis: 2022-08-01KÖSTER TPO Pro 1.5
- Certificat de conformitate de control al productiei din fabrica 0761-CPR-0422 MPA Braunschweig

Membrana pentru acoperis hidroizolanta TPO / FPO cu plasă din fibră
de sticla incorporata pe baza de polimeri reciclati (aproape de
amorsare)
Caracteristici
- Materiale de calitate uniformă (nici o diferență între partea superioară
și inferioară)
- cu o proportie semnificativă de polietilenă pură, reciclată
- Termosudare omogenă cu aer fierbinte
- Rezistent la temperatura ridicata sau scazuta si la intemperii
- Rezistenta la imbătrânire și putrezire
- Flexibilitate ridicată la rece (≤ -50 ° C)
- Stabil UV
- Rezistenta la penetrarea radacinilor plantelor
- Compatibil cu bitum
- Compatibil cu polistiren
- Potrivit pentru toate tipurile de izolație
- Rezistent la solicitări mecanice normale
- Rezistent la microorganisme și atacul rozătoarelor
- Prietenos cu mediul
- Fără plastifianti și clor
- Sigure pentru sănătate, apă, sol și plante
- Reciclabile

Date Tehnice
Vezi ultima pagina

Domenii de Aplicare
Membranele pentru acoperisuri si hidroizolatii KÖSTER TPO Pro sunt
utilizate pentru hidroizolarea acoperisurilor plate in cazurile de
expunere directa la intemperii. Membranele pot fi fixate mecanic sau
instalate cu balast.

Strat suport
Pentru membranele de acoperis KÖSTER TPO Pro care au fost
expuse la intemperii pentru o anumita perioada de timp, este esential
sa efectuati teste de sudura inainte de sudarea ulterioara. Daca
rezultatul sudarii este nesatisfacator, membrana trebuie sa fie slefuita
in zona de sudare cu un echipament de slefuire adecvat.
Alternativ, poate fi folosit KÖSTER TPO Cleaner pentru a pre-trata
cusatura de sudura.

Aplicare
Va rugam sa consultați Instructiunile de instalare TPO si Manualul
tehnic pentru TPO al KÖSTER BAUCHEMIE AG pentru aplicarea
corecta a membranelor de acoperia si hidroizolare KÖSTER TPO.

Impachetare
RT 815 150 Pro 1.5 mm x 1.50 m x 20 m

Produse inrudite
KÖSTER Contact Adhesive - Adeziv de
contact

Numar articol RT 102

KÖSTER TPO Cleaner - Solutie curatare
TPO

Numar articol RT 105 002

KÖSTER External Corner light grey 90
degrees - Colț exterior gri 90 grade

Numar articol RT 901 001

KÖSTER Internal Corner light grey 90
degrees - Colț interior gri 90 grade

Numar articol RT 902 001

KÖSTER Round Corner Patch light grey -
Petic de colț rotund gri

Numar articol RT 903 001

KÖSTER TPO Metal Composite Sheet
light grey - Folie compozit metalic gri

Numar articol RT 910 002

KÖSTER TPO Metal Covered Composite
Sheet light grey - Folie compozit metalic
gri

Numar articol RT 910 030

KÖSTER Wall connection profile 60 mm /
Profil pentru marginile peretelui

Numar articol RT 919 003

KÖSTER Bar for membrane fastening -
Bara pentru fixarea membranei

Numar articol RT 919 004
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Informaţiile conţinute în această fişă cu date tehnice se bazează pe rezultatele cercetării noastre şi pe experienţa noastră practică în domeniu. Toate datele de testare sunt valori medii, care au fost obţinute în condiţii
definite.Aplicarea corectă şi, prin urmare, eficientă şi de succes a produselor noastre nu face obiectul controlului nostru. Instalatorul este responsabil pentru corecta aplicare în conformitate cu luarea în considerare a
condiţiilor specificicate ale site-ului de construcţii şi pentru rezultatele finale ale procesului de construcţie. Acest lucru poate necesita alinierea la recomandările menţionate aici privind cazurile standard. Specificaţiile
făcute de către angajaţii noştri sau de reprezentanţii care depăşesc specificaţiile cuprinse în prezentul ghid tehnic necesită o confirmare în scris. Standardele valabile pentru testare şi instalare, orientările tehnice şi
normele de tehnologie recunoscute trebuie să fie respectate în permanenţă.Garanţia poate fi aplicată şi, prin urmare, se aplică numai la calitatea produselor noastre în scopul respectării termeniilor şi condiţiilor
noastre, nu însă pentru aplicarea lor eficientă şi de succes. Acest ghid a fost revizuit tehnic; toate versiunile precedente sunt invalide.
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