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Cam Tekstil Duvar Kaplaması
Genel Tanımlama

Teknik Bilgi Sayfası

Cam Elyaf duvar kaplaması, duvar ve diğer iç yüzeyleri kaplamak için kullanılır. Ürün yeni alan ve
yenileme çalışmaları için mükemmeldir. Yüzey düzensizliklerini önler ve çatlak görüntülerini
yüksek mekanik özellikleri sayesinde yok eder. Novelio Clean Air iç hava kalitesine katkı
yapan yüksek performanslı bir üründür. Ürün uygulandıktan sonra havadaki Formaldehid‘in
%70 ‘i kısa sürede tutulur. Birçok boya katmanı uygulanması ile ürün uzun süre dayanıklı
etkiye sahip olur.

•

Çekme dayanımı

•

Yüksek gerilme mukavemeti

•

Yangın dayanımı

100 % cam tekstil kaplama

•

Kolay boyanabilme

175 g/m2 (± 8 %)

•

Geçirgenlik

•

Çevre dostu

•

Formaldehid’in
%70’ini yakalar.

Teknik özellikler
Teknik Özellikler
Bileşim
Dokuma kumaş ağırlığı
(ortalama değer)
Yüksek sıcaklıkta kütle azalımı
(ortalama değer minimum)

Özellikler

35 %

Oekotex sertifikası Standard 100

Ürün sınıfı 1(herhangi bir tehlikeli madde
içermez)

Formaldeid yakalama oranı

70 % (ani etki , yayılmayı önler)

Yangın dayanımı (EN 13501-1)

Avrupa Sınıf B - s1 - d0 (tablo A1, A2)

Uygulama için tavsiyeler
Vinyl yapışkan miktarı

250 g/m2 (yaklaşık)

Akrilik boya miktarı

350 - 500 g/m2 (iki kat, yaklaşık)

Boyutlar & Paketleme
Genişlik (Bireysel değer )
Rulo boyu (Bireysel değer) (1)

100 cm (± 1 % or kapalı desen tekrarı)
50 m (± 1 %)

Rulo yönü (1)

Boyanır yüzey dışa gelecek şekilde

Rulo paketlemesi (1)

Plastik folyo, kenarları korumalı karton kutu

Rulo etiketi (1)

Kullanım talimatı içerikli

Depolama Koşulları

Kuru odada, stok tutma sıcaklığı -10+50 C.
Eğer ürün 1 hafta içinde kullanılmayacaksa, rulonun
paketinden çıkarılması veya paketin açılması tavsiye
edilmez.

Palet (iade edilemez) (1)

1 kutu : 80 x 120 x 100 cm; dik konumda 24 rulo

Kalite Kontrol
Ürün takip (1)

Gönderi numarası rulonun arka kısmı ve ön
kısmında küçük etiket üzerinde yazılı olacaktır.

Etiket ile kusur belirtme (1)

Maksimum 3 hata noktalı/ 50m ruloda (2)

Kusur Dengeleme

İlave 50 cm / hata (2)

Ürün fabrikadan çıkmadan evvel dikkatlice kontrol edilir fakat kullanılmadan önce de
ayrıca kontrol edilmelidir. Herhangi bir ürün kusur iddiası, rulo etiketi ve hatalı ürün
numunesi ile birlikte olmalıdır.

(1) Diğer boyut ve özellikler istek üzerine üretilebilir.
(2) Detaylar çalışma standardında yer almaktadır
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