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Cam Tekstil Duvar Kaplama
Genel Tanımlama

Teknik Bilgi Sayfası

Cam Elyaf duvar kaplaması duvar ve diğer iç yüzeyleri kaplamak için kullanılır.Yüksek
mekanik özellikleri sayesinde görünür çatlakları önler dolayısı ile kaplama yüzeyinin uzun
süreli kullanımını sağlar.Hafif yenileme uygulamalarında performansı yüksek bir
çözümdür .Duvarın düzensizliklerini ve çatlaklarını kapatır. İkamete uygun yapılarda
(evler,kiralık katlar,koridorlar) ve normal ikamet dışı yapılarda ( idari binalar,otel ve
hastanelerde) kullanılır.

Özellikleri
•

Çekme dayanımı

Teknik özellikler

•

Yüksek gerilme mukavemeti

Çalışma standardı: 0337

•

Yangın dayanımı

•

Kolay boyanabilme

•

Geçirgen

•

Çevre dostu

Teknik Özellikler
Karışım

% 100 cam tekstili kaplama

Dokuma kumaş ağırlığı
(ortalama değer)

161 g / m (± % 8)

Yüksek sıcaklıkta kütle azalımı
(ortalama değer minimum)

% 20

Standart 100 Oekotex sertifikası

Ürün sınıfı 1(herhangi bir tehlikeli madde içermez)

İç hava emisyonu

A+ (çok düşük)

Yangına dayanımı (EN 13501-1)

Avrupa sınıf B, s1-d0 (A1, A2 gösterge)

2

Uygulama için tavsiyeler
2

Vinyl yapışkan miktarı

250 g / m (yaklaşık)

Akrilik boya miktarı

350 - 500 g / m (iki kat, yaklaşık)

2

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

100 cm (± kapalı kalıp tekrarı )
(1)

50 m (± % 2)
Boyanır yüzey dışa gelecek şekilde.

Rulo paketlemesi
Rulo etiketi

(1)

Plastİk folyo, kenarları korumalı karton kutu

(1)

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

Stok tutma

edilmez.
Palet (iade edilemez)

(1)

1 kap: 80 x 120 x 100 cm

Dik konumda 24 rulo

Kalite Kontrolu
Ürün takip

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

(1)

Etiket ile kusur belirtme
Kusur dengeleme

(1)

Maksimum 3 hata noktalı / 50m ruloda

(2)

(2)

İlave 50 cm / hata

Ürün fabrikadan çıkmadan evvel dikkatlice kontrol edilmiştir fakat kullanılmadan önce de
kontrol edilmelidir.Her türlü kusur etiket üzerinde belirtilmiş olmalı ve kusuru gösteren numune
yer almış olmalıdır.
(1)
(2)

Diğer boyut ve özellikler istek üzerine üretilebilir.
Detaylar çalışma standardı 0337 de yer almaktadır

Düzenleyen:
ADFORS Construction Products
Europe
SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o.
Sokolovska 106
CZ – 570 21 Litomysl
Tel: +420 461 651 111
Fax: +420 461 612 769
www.sg-adfors.com

ADFORS Avrupa Yapı Malzemeleri bu
sayfada yer alan bilgilerde önceden haber
vermeksizin değişiklik yapma hakkına
sahiptir
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