
Produkt

Zebra folie

Användnings område

- För inomhusbruk på väggar och golv, i Zebra systemet F1 tillsammans med Zebra membran.

- Används till vatten och ångtäta våtrum och badrum i våtzon 1 och 2.

Produktegenskaper

- Tätskikt på rulle 0,75x40 lpm, ingår i Zebra system F1.

- Produkten är tunn och smidig vilket gör den enkel att applicera.

- Produkten är vit vilket underlättar montering, produkten blir grå på ytan vid full vidhäftning, dosor och hål blir svarta.

- Ytan är lite luddig vilket gör att den hänger bra på väggen och fästmassan sitter enkelt fast och glider inte på folien.

Underlag / Förarbete

- Underlaget skall vara enligt bransch och byggnorm.

- Starkt sugande underlag bör behandlas med Zebra primer.

- Underlaget måste vara rent och bärkraftigt, limrester och cementhud måste avlägsnas.

- RF bör ej överstiga 85 % detta gäller byggfukt, tillskjutande fukt får inte förekomma. Betong skall vara äldre än 2 månader.

- Arbetstemperatur på både material och underlag bör vara mellan +10°C och + 20°C.

Blandning / Applicering

- Mät ut vådernas längd och kapa folien efter önskad längd.

- Rolla ut Zebra membran på väggar eller golv och häng eller lägg ut våderna i Zebra membran, en våd i taget.

- Zebra system F1 kan man montera med 30 mm överlapp eller kant i kant med tätremsa L 30 över skarven.

- Om golvvärme är installerat skall det sänkas så att golvets värme inte överstiger 18°C.

Rengöring

- Redskap rengöring omedelbart med vatten, torkad härdad produkt avlägsnas mekaniskt

Materialtekniskdata

Materialbas Polypropylenväv / Polyeten

Komponenter 1 komponent 

Konsistens Fast form på rulle

Åtgång 1,39 lpm / m²

Färg Vit

Ångtäthet 1,7 miljoner s/m.

Lagringstid minst 12 månader

Förvaring Förvaras i torr miljö, mellan +30°C och -10°C.

Förpackning 40 lpm = 30 m²/ Rulle Art.nr 30514110 EAN-nr

För ytterligare information se Säkerhetsdatablad, Byggvarudokument BVD 3 eller ring Teknikkontakt 0470-22919
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