Αποστραγγιστική μεμβράνη 400gr/m2, για προστασία
και αποστράγγιση σε εξωτερικούς τοίχους και θεμέλια
Περιγραφή
Αποστραγγιστική μεμβράνη 400gr/m2 («αυγουλιέρα»), κατάλληλη για προστασία
και αποστράγγιση σε εξωτερικούς τοίχους και θεμέλια

Πεδία εφαρμογής
▪
▪
▪

Εξωτερικοί τοίχοι και θεμέλια, πριν την επιχωμάτωση
Αντικατάσταση του μπετόν καθαριότητας σε οικοδομικές εργασίες
Ως στρώση προστασίας στεγανωτικών μεμβρανών ή διαχωρισμού σε
δώματα

Συσκευασία
Ρολό 20m x 2m

Ιδιότητες - Πλεονεκτήματα
▪
▪
▪
▪
▪

Παρέχει ανθεκτική προστασία της στεγάνωσης έναντι της επιχωμάτωσης,
αποστράγγιση και εξαερισμό
Πολύ υψηλή αντοχή σε συμπίεση
Εξαιρετική αντοχή στους χημικούς παράγοντες
Ανθεκτική στις ρίζες των φυτών
Δεν αποσυντίθεται

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Βάρος
Πάχος
Πυκνότητα κωνικών προεξοχών
Ύψος κωνικών προεξοχών
Κενός όγκος ανάμεσα σε προεξοχές
Αποστραγγιστική ικανότητα
Αντοχή σε συμπίεση
Αντοχή σε θερμοκρασίες
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400gr/m2 (±5%)
0,46mm (±5%)
1936/m2
5mm (±5%)
5,1L/m2
4,2L/sec.m
16,9tn/m2
από -35°C έως +80°C
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Τρόπος εφαρμογής
To Neofond® G 400 τοποθετείται στην επιφάνεια με την πλευρά των προεξοχών προς την επιφάνεια. Τα ρολά
αλληλοεπικαλύπτονται κατά 15cm. Όταν εφαρμόζεται σε κατακόρυφες επιφάνειες, η μεμβράνη πρέπει να
στερεώνεται μηχανικά ανά 25 έως 50cm.

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® A.E.B.E. 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 του 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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