ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Bande Adealu
Η σειρά Bande Adealu του γαλλικού οίκου Siplast αποτελείται
από αυτοκόλλητες ασφαλτικές ταινίες μήκους 10m με
επικάλυψη φυσικού αλουμινίου και προσφέρεται σε
τυποποιημένα ρολά σε διάφορα μεγέθη και χρώματα. Oι ταινίες
Adealu προσφέρουν όλες τις ιδιότητες του αλουμινίου, ενώ
παράλληλα δεν απαιτούν τη χρησιμοποίηση φλόγιστρου για την
τοποθέτησή τους.
Χρήσεις
Οι ταινίες Adealu εφαρμόζονται σε υδρορροές, στηθαία,
καμινάδες, αρμούς, σωλήνες Armaflex κλπ. και είναι κατάλληλες
για όλους τους τύπους υποστρωμάτων (μπετόν, ξύλο, μέταλλο,
πλαστικό, γυαλί κ.α.).
Σύνθεση
Επάνω επιφάνεια: φύλλο αλουμινίου πάχους 0,05mm
Μίγμα: αδιάβροχο και άσφαλτος
Κάτω επιφάνεια: σιλικoνoύχο χαρτί
Τεχνικά χαρακτηριστικά του τελικού προϊόντος
Ιδιότητες
Adealu
2
Βάρος (kg/ m )
1,47
Αντοχή στον εφελκυσμό ως το
σημείο θραύσης (Ν/ 50mm)
100
Επιμήκυνση ως το σημείο θραύσης
30
(%)
Αντίσταση στην αποκόλληση (Ν/
40
50mm)
Αντίσταση στη διάτρηση από
30
καρφιά (Ν)
Ευκαμψία σε χαμηλές
-20
θερμοκρασίες ( C)

Συσκευασία
Πλάτος ταινίας (cm)
5
10
15
20
30
60
100

Ρολά ανά
κιβώτιο
12
6
4
3
2
1
1

Aποθήκευση
Οι ταινίες Adealu πρέπει να τοποθετούνται όρθιες, υπό σκιά και
μακριά από πηγές θερμότητας.
Μεταφορά
Το προϊόν δεν ταξινομείται στην ομάδα των επικινδύνων.
Συναφή προϊόντα
Η ΝΕΟΤΕΧ διαθέτει επίσης:

τη σειρά Adeplomb (πάχος 2,7mm και μήκος 3m) σε πλάτη
33,3 και 100cm που επιπλέον, χάρη στο πραγματικό φύλλο
μολύβδου πάχους 0,7mm, εμφανίζει σημαντικές
ηχομονωτικές ιδιότητες (κέρδος 8dB σε γυψοσανίδα
πάχους 7cm).

Τρόπος εφαρμογής
Η ταινία Adealu μπορεί να τοποθετηθεί σε όλους τους τύπους
των υποστρωμάτων, αρκεί εκείνα να είναι καθαρά, στεγνά,
απαλλαγμένα από σαθρά αντικείμενα και σκόνες, βουρτσισμένα
και χωρίς άλλους ανεπιθύμητους παράγοντες. Το υπόστρωμα
πρέπει να περνιέται, πριν από την τοποθέτηση του υλικού, ένα
χέρι αστάρι ασφαλτικό βερνίκι διαλύτου Bitulat Primer. Αφού η
επιφάνεια περαστεί με αστάρι και στεγνώνει, αφαιρούμε το
σιλικονούχο χαρτί αποκαλύπτοντας έτσι την άσφαλτο της
ταινίας. Στη συνέχεια απλώνουμε την ταινία και την πιέζουμε να
κολλήσει καλά. Μόνο αν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος
είναι χαμηλότερη από 15C, θα χρειαστεί να ζεστάνουμε λίγο
την άσφαλτο με φλόγιστρο.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στη χρήση και εφαρμογή, προσφέρονται σαν εξυπηρέτηση στους μελετητές και κατασκευαστές με την έννοια της διευκόλυνσης
εξεύρεσης πιθανών λύσεων και βασίζονται στην πείρα και τις γνώσεις της NEOTEX® A.E.B.E. Όμως η NEOTEX ® ως προμηθευτής δεν ασκεί έλεγχο στη χρήση των
προϊόντων και επομένως δε φέρει ευθύνη ως προς το αποτέλεσμα. Λόγω της εξέλιξης των γνώσεων και των τεχνικών, είναι στη διακριτική ευχέρεια κάθε
ενδιαφερόμενου να ενημερωθεί από το τεχνικό τμήμα της ΝΕΟΤΕΧ® για το αν το παρόν φυλλάδιο έχει αντικατασταθεί από κάποιο πιο πρόσφατο.
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