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Instrukcja techniczna RT 820 U

Data: 2019-09-19KÖSTER TPO 2.0 U

Folią dachowa na bazie elastycznych poliolefinów (TPO/FPO)
przeznaczona do wykonywania obróbek detali na dachach płaskich
Właściwości
KÖSTER TPO 2.0 U jest homogeniczną hydroizolacyjną folią dachową
na bazie elastycznych poliolefinów przeznaczoną do wykonywania
obróbek detali na dachach płaskich. Folia TPO 2.0 U składa się
wyłącznie z elastycznych poliolefinów, nie jest zbrojona tkaniną z
włókna szklanego. KÖSTER TPO 2.0 U daje się zgrzewać i formować
pod wpływem wysokiej temperatury. Łączenie folii dachowej KÖSTER
TPO 2.0 U za pomocą gorącego powietrza gwarantuje szczelność
łączenia, bez stosowania dodatkowych materiałów i zabiegów.

Dane techniczne
Długość: 20 m
Grubość: 2,0 mm
Szerokość: 52,5 cm
Ciężar powierzchniowy 2100 g/m²
Badanie wytrzymałości na
rozciąganie wg DIN EN 12311-2
Wytrzymałość na rozciąganie
wzdłuż/w poprzek

> 9 N/mm² (metoda  B)

Wydłużenie przy zerwaniu wzdłuż/
w poprzek

> 500 % (metoda B)

Zastosowanie
Homogeniczna folia dachowa KÖSTER TPO 2.0 U przeznaczona jest
do wykonywania mankietów np. do uszczelnienia przejść
instalacyjnych przez dach lub do wzmocnienia narożników. 

Sposób wykonania
Należy stosować się do zaleceń zawartych w instrukcji montażu folii
dachowych KÖSTER TPO.
Folię TPO 2.0 U należy dociąć do odpowiednich wymiarów a następnie
zgrzać gorącym powietrzem przy użyciu zgrzewarki ręcznej. Pod
wpływem gorącego powietrza (400-500°C) następuje uplastycznienie
materiału na zakładzie i pod wpływem nacisku następuje jednorodne
połączenie. Przy zgrzewaniu na zakładzie powinien pojawić się
niewielki wypływ materiału. Jest to oznaka, że połączenie zostało
wykonane w prawidłowy sposób.
Montaż folii dachowych KÖSTER TPO może być wykonywany tylko
przez firmy przeszkolone przez KOESTER POLSKA w zakresie
obróbki folii dachowej  KÖSTER TPO.

Opakowania
RT 820 052 U 2.0 mm x 0.525 m x 20 m
RT 820 105 U 2.0 mm x 1.05 m x 20 m

Związane instrukcje techniczne
KÖSTER TPO 1.5 Art. nr RT 815
KÖSTER TPO 1.5 SK (FR) Art. nr RT 815 SK (FR)
KÖSTER TPO 1.8 Art. nr RT 818
KÖSTER TPO 2.0 Art. nr RT 820
KÖSTER TPO 2.0 F Art. nr RT 820 F
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Powyższe wskazówki opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy, doświadczenia i wyników badań. Nie niosą za sobą odpowiedzialności prawnej i nie zwalniają wykonawcy od odpowiedzialności za wykonaną
pracę oraz konieczności dostosowania się do warunków występujących na budowie. Wszelkie podane parametry techniczne są wartościami średnimi, które zostały osiągnięte w czasie badań i testów
laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów w miejscu wbudowania materiału mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami na które producent wyrobu nie ma wpływu. W czasie wykonywania prac należy
przestrzegać odpowiednich norm i ogólnie przyjętych reguł sztuki budowlanej, a także uwzględniać warunki panujące na budowie. Gwarancja producenta dotyczy jedynie jakości produktów a nie uzyskanych w
praktyce efektów, gdyż warunki wykonywania robót nie podlegają kontroli producenta. Wszystkie zamówienia są realizowane zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży KOESTER POLSKA, które dostępne są na
stronie internetowej www.koester.pl. Z dniem ukazania się niniejszej instrukcji technicznej wszystkie wcześniejsze jej wydania są nieważne.
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