ADDFLASH WEATHERSTRIP
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΑΛΟΥΜΙΝΟΤΑΙΝΙΑ ΑΡΜΩΝ
Η ADDFLASH WEATHERSTRIP είναι µια αυτοκόλλητη βουτιλική ταινία µε επικάλυψη αλουµινίου
για την στεγάνωση όλων των ρωγµών σε οποιαδήποτε επιφάνεια. Μπορεί να λύσει ένα αριθµό οικοδοµικών προβληµάτων συντήρησης και κατασκευής. Η ευκαµψία της µπορεί να καλύψει κάθε
προφίλ ή κόχη ή ακόµα και κάθε άλλη περιοχή
που θα επέτρεπε την εφαρµογή της.
Η ταινία ADDFLASH WEATHERSTRIP είναι εκπληκτικά απλή στην χρήση και εφαρµόζεται µε όλες τις
καιρικές συνθήκες και σε πάσης φύσεως υποστρώµατα. Για πολύ πορώδεις ή κατεστραµµένες επιφάνειες συνίσταται το αστάρωµα του υποστρώµατος µε το
ADDFLASH PRIMER.
Η ADDFLASH WEATHERSTRIP χρησιµοποιείται: • Στις ενώσεις των επικαλύψεων των ασφαλτοπάνων αλουµινίου,
• Σε όλες τις επικαλύψεις ή τις ενώσεις Λαµαρινών, Αµιαντολαµαρινών, • Σε όλους τους αρµούς, κάθετους, οριζόντιους,
• Σε αρµούς διαστολής - συστολής, • Κάλυψη διαρροών σε λούκια και υδρορροές, • Κάλυψη αρµών µεταξύ καθέτων και
οριζοντίων επιφανειών, • Ρηγµατώσεις Κεραµιδιών.
Όλες οι επιφάνειες που θα εφαρµοστεί η ADDFLASH WEATHERSTRIP θα πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές, στέρεες, και
ελεύθερες από οποιοσδήποτε άλλες βρωµιές. Κενά µεγαλύτερα από 3cm θα πρέπει να καθαριστούν καλά και να στοκαριστούν µε RESYFLEX 111 έτσι ώστε να γεµίσει ο αρµός, προ της εφαρµογής της ADDFLASH WEATHERSTRIP.
Επαλείψτε το αστάρι εάν χρειάζεται και αφήστε το 20 λεπτά να στεγνώσει.
Κόψτε το επιθυµητό µήκος, χρησιµοποιώντας ένα κοφτερό µαχαίρι ή ένα ψαλίδι και τραβήξτε µακριά το πλαστικοποιηµένο
φιλµ. Πιέστε την ταινία στην ρωγµή βάζοντας αυτή στο κέντρο της ταινίας.
Πρόσεχε να µην εγκλωβιστεί αέρας κάτω από την ταινία, γι’ αυτό η πίεση πρέπει να ασκείται οµαλά προχωρώντας από το
κέντρο της ταινίας προς τις άκρες. Βρεγµένες επιφάνειες πρέπει να στεγνώσουν καλά πριν την εφαρµογή.

Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Πάχος (Η παχύτερη του ανταγωνισµού!)

1,00 mm

Αντοχή Αποκόλλησης

MEL

4 N/Cm

Ρολά των 10 τρεχόντων Μέτρων
και σε πλάτος

∆ιαπερατότητα στους Υδρατµούς

NF T 30-018

2,5 g/m2/24 Std

• 5 cm (12 ρολά / Κιβώτιο)

Θερµική Αντίσταση

-

+5οC<Τ<40οC
-30οC<Τ<80οC

• 7,5 cm (8 ρολά / Κιβώτιο)

Αντίσταση στο σχίσιµο

NF T 54-108

1N

• 15 cm (4 ρολά / Κιβώτιο)

Θερµοκρασία

Εφαρµογής
Επισκευής

+5οC<T< +40οC
-30οC<T<+80οC

• 25 cm - 30cm (2 ρολά / Κιβώτιο)

Αποτελέσµατα

Εργαστήριο POURQUERY

• 10 cm (6 ρολά / Κιβώτιο)

• 100 cm (1 ρολό / Συσκευασία)

Χρώµα: ∆ιατίθεται σε κεραµιδί, στο χρώµα του αλουµινίου και σε µαύρο*
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