KARTA TECHNICZNA

Pro Izo Roll
taśmy z polietylenu podwójnie sieciowanego

CHARAKTERYSTYKA

KLASYFIKACJA
Deklaracja zgodności: 01/E/2014 z dn. 09.07.2014 r.
Zgodność z instrukcją: EPLF „Materiały podkładowe pod laminowane elementy podłogowe – Normy
i wskaźniki”

PARAMETRY TECHNICZNE
Parametr
Grubość

Wartość

Norma

[mm] (± 10%)

2

EN 823

antracyt

Hałas kroków (RWS)

%

26

EPLF

Tłumienie dźwięków
uderzeniowych (IS)

dB

19

ISO 140/717

Wytrzymałość na ściskanie (CS)

kPa

≥70

EN 826

Odporność na obciążenie
długotrwałe (CC)

kPa

15

EN 1606

Ilość cykli

≥100 000

EN 13793

Wyrównanie nierówności (PC)

mm

1,4

CEN TS 16354:12-2013

Wytrzymałość na uderzenia (RLB)

m

1,15

EN 13329 aneks F
EN 438 punkt 21

m2K/W

0,054

EN 12667/EN12664

Paroprzepuszczalność (SD)

m

25

EN 12086

Nasiąkliwość wodą

%

<1

EN 12087

Klasa Euro

Efl

EN ISO 11925-2
EN 13501-1, tab 2

Obciążenie dynamiczne (DL)

Opór cieplny (TR)

Reakcja na ogień

WYMIARY I PAKOWANIE
Wymiary [mm]

m2/opak.

m2/pal.

Waga brutto paleta [kg]

1160x800x1080

15

300

30

1. Produkt dostępny wyłacznie w opakowaniu zbiorczym. Wymiary 1160x800x1080 mm

Data wydania: maj 2015 r.

ZASTOSOWANIE
Taśmy Cezar są przeznaczone do wykonywania podkładów bezpośrednio pod
posadzki pływające w celu wyrównania
nierówności podłoży przed ułożeniem
posadzek z laminowanych elementów
posadzkowych z tworzych drzewnych,
tzw. paneli lub z elementów warstwowych z drewna i materiałów drewnopodobnych oraz jako warstwa tłumiąca.

PRZECHOWYWANIE

Jednostka

Kolor

Wyrób o kształcie prostopadłościanu
zwiniętego w cylinder o gładkich powierzchniach, wykonany z polietylenu
podwójnie sieciowanego. Barwa w odcieniach koloru niebiesko-zielonego
(antracyt).

Taśmy powinny być przechowywane w
opakowaniach firmowych, w pomieszczeniach nie przeznaczonych do przechowywania rozpuszczalników organicznych, w miejscach nie narażonych
na przegrzanie i naświetlenie światłem
dziennym. Opakowanie należy chronić
przed uszkodzeniami mechanicznymi.

TRANSPORT
Taśmy powinny być transportowane
w opakowaniach firmowych, zgodnie
z krajowymi przepisami transportowymi. Ładunek powinien być zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi i przegrzaniem.
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