WAKOL RS 5945 Tiras de canto
Informação técnica
Área de aplicação
Tiras permanentemente elásticas, feitas de polietileno com base auto adesivas para serem
usadas antes de aplicar o composto auto nivelante em camadas mais espessas e antes de
aplicar a WAKOL Z 515 Piso fino.
Dados técnicos
Material:

5 mm de espessura e 50 mm de altura faixas de PE para
isolamento d auto-adesivas

Entrega:

Rolos, cada 25 m
4 rolos por caixa

Tempo de estocagem:

12 meses a temperatura ambiente

Temperatura de estocagem:

armazene num local fresco
não sensível a geada

Uso
Remova a tampa protetora e prenda a base auto-adesiva diretamente à superfície livre de
poeira que você está reformando; a tensão angular pressiona as tiras de isolamento na
parede. O composto de nivelamento pode ser aplicado diretamente na manta de suporte na
base.
Importante
Nós garantimos a alta qualidade uniforme de nossos produtos. Todos os dados são
baseados em testes e muitos anos de experiência prática e se referem a condições padrão.
A variedade dos materiais usados e as diferentes condições de cada obra, que estão além
de nosso controle, impossibilita qualquer reclamação com base nesses dados. Portanto, nós
recomendamos fazer testes suficientes. Devem ser observados as instruções de instalações
dos fabricantes dos pisos e as regulamentações vigentes. Teremos prazer em fornecer apoio
técnico.
Os dados técnicos do produto podem ser encontradas nas suas versões mais atuais em
www.wakol.com.
Essa informação técnica de 11.08.2022 substitui todas versões anteriores.
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