Afdekvlies H30 (zelfklevend)
Beschermen en afdekken prefab beton
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Productgegevens
Afdekvlies H30 is een stabiel 3-laags vast vlies met een zelfklevende impregnering.
TOPLAAG:

absorberend polyestervlies

TUSSENLAAG: vloeistofdichte folie
GRONDLAAG: polyestervlies,
geïmpregneerd met speciale lijm

drager:
folie:
vliesdikte:
kleur:

100% Polyestervlies
Polyethylen
3.8 mm
grijs

Levering/verpakking
Afdekvlies H30 wordt geleverd in rollengte van 25 meter
■■ Artikelnummer Y100701000, breedte 1000 mm.
■■ Artikelnummer Y100702000, breedte 2000 mm.
Op verzoek zijn ook andere afmetingen leverbaar.

Verwerking
Afdekvlies H30 in banen leggen met een overlapping van ca. 100
mm. Deze met geschikt plakband vastplakken. Alleen onbeschadigde afdekvliezen hergebruiken. Bij gevoelige ondergronden
wordt vooraf testen geadviseerd.
Afdekvlies H30 (zelfklevend) van Hakron voor het veilig afdekken van prefab betondelen en een veilig loopoppervlak. Speciaal
ontwikkeld voor het beschermen van o.a. prefab betonvloeren en
trappen op de bouwplaats en bij renovatiewerkzaamheden. Niet
gebruiken op natte, net gelegde vloeren. Met Afdekvlies H30 voorkomt u dubbel werk, herstelkosten en ongevallen.

Door een chemische reactie (bijvoorbeeld geactiveerd door Tenside) kunnen in uitzonderlijke gevallen lichte lijmrestanten op de
ondergrond achterblijven. Deze kunnen probleemloos met handwarm leidingwater verwijderd worden.
Niet met verdunner, alcohol of aceton-houdende producten reinigen.
Afdekvlies H30 niet gebruiken op natte, net gelegde vloeren!

Toepassing
Afdekvlies H30 is een zelfklevende beschermingsvlies speciaal voor
prefab betonelementen en bij zware klussen. Het biedt bescherming tegen beschadigingen door onder andere puin, vallend gereedschap, bouwstempels, water en verf. Zorgt daarnaast voor een
veilig loopoppervlak.
Afdekvlies H30 niet gebruiken op natte, net gelegde vloeren.

Producteigenschappen
■■

zelfklevend

■■

veilig en extra robuust

■■

absorberende bovenlaag

■■

vloeistofdichte tussenlaag

■■

speciale lijmimpregnering grondlaag

■■

anti-slip

■■

bestand tegen regen en wind

■■

geschikt voor trappen en vloeren

■■

beschermt gedurende het gehele bouwproces

■■

beschermt tegen mechanische beschadiging

Opmerkingen
De in dit Productinformatieblad (PIB) vermelde informatie is met
zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Hakron sluit alle
aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade,
van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze
informatie.
Alle genoemde gegevens gelden voor een normale toepassing en
zijn naar beste weten opgesteld en geven de huidige stand van
kennis en ervaring weer. De in dit blad vermelde informatie is een
productbeschrijving en kan niet worden gebruikt als geschiktheidsen/of houdbaarheidsgarantie. De verwerker blijft verplicht eigen
onderzoeken en testen uit te voeren teneinde de verwerking en
toepassing van onze producten in hun productieproces te verantwoorden. Wijzigingen van deze PIB worden niet automatisch
verstrekt. De juiste en derhalve doeltreffende toepassing van onze
producten valt buiten onze controle. Hierdoor kunnen wij slechts
instaan voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze
verkoop- en leveringsvoorwaarden, echter niet voor de succesvolle
verwerking ervan.
Het recht om veranderingen aan te brengen, die een technische
vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor. Adviezen van onze
medewerkers, die buiten het kader van deze PIB vallen, moeten
schriftelijk worden bevestigd.
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