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Fisa Tehnica / Articol Numarul RT 910 002

Emis: 2022-08-01

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

Acoperire TPO cu o singura fata placata cu tabla de zinc utilizat
pentru a fabrica margini de picurare din metal si alte profile de
margine pentru acoperisuri 1.00 x 2.00 gri deschis
Caracteristici
Acoperire TPO cu o singura fata placata cu tabla de zinc utilizat pentru
a fabrica margini de picurare din metal si alte profile de margine pentru
acoperisuri.

Date Tehnice
Grosimea placarii cu zinc 0.6 mm
Stratul superior TPO din partea
superioara

0.8 mm

In partea de jos strat de protectie
Culoare gri deschis
Grosimea totala 1.4 mm
Lungimea foii 2.0 m
Latimea foii 1.0 m
Greutatea suprafetei 6 kg / m²

Domenii de Aplicare
KÖSTER TPO Metal Composite Sheet este un accesoriu în Sistemul
KÖSTER TPO. Este utilizat pentru a fabrica margini de picurare din
metal si alte profile de margine pentru acoperisuri .Este utilizat
suplimentar pentru armarea și adăugarea de stabilitate dimensională în
acoperiri și fixari intermediare.

Aplicare
Aplicarea este realizată în conformitate cu instrucțiunile KÖSTER
BAUCHEMIE AG. Tăiere, îndoire, canturi, instalare si fixare se face în
conformitate cu cerințele locale.Trebuie urmate instrucțiunile din
orientările planului acoperișurilor și normelele profesionale pentru
prelucrarea metalelor și acoperișuri . Între foile de metal este necesar o
diferență de cel puțin 5 mm la stânga, iar spațiul acoperit cu o fâșie lată
de 12 cm, de KÖSTER TPO U. Suprapunerile sunt sudate termic la
aproximativ 4 cm pe fiecare parte.

Impachetare
RT 910 002 piesă

Depozitare
KÖSTER TPO Metal Composite Sheet nu are termen de valabilitate in
ceea ce priveste depozitarea.

Siguranta
Urmați toate reglementările de siguranță guvernamentale, statale și
locale, precum și normele profesionale pentru prelucrarea metalelor și
acoperișuri La instalarea  KÖSTER TPO Metal Composite Sheet.

Produse inrudite
KÖSTER TPO 1.5 Numar articol RT 815
KÖSTER TPO Pro 1.5 Numar articol RT 815 150 P

ro
KÖSTER TPO 1.5 SK (FR) - Rezistenta la
foc

Numar articol RT 815 SK (F
R)

KÖSTER TPO 1.8 Numar articol RT 818
KÖSTER TPO 1.8 F Numar articol RT 818 F
KÖSTER TPO 2.0 Numar articol RT 820
KÖSTER TPO 2.0 F Numar articol RT 820 F
KÖSTER TPO 2.0 F (FR) Numar articol RT 820 F (FR

)
KÖSTER TPO 2.0 U Numar articol RT 820 U
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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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