FONDALINE® 500

TECHNICKÝ LIST

CE DLE EN 13967:2012

MATERIÁL / POUŽITÍ
Nopová fólie FONDALINE slouží jako jako mechanická ochrana
hydroizolační vrstvy při provádění izolace základů staveb a stěn, které
jsou v přímém kontaktu se zeminou.
Výška mezery (nopu) zajišťuje vynikající odvod vody a vodní páry.
To zabraňuje tvorbě nadměrné vlhkosti a vzniku hydrostatického tlaku.

POSTUP PŘI REALIZACI
Membrána FONDALINE se při provádění klade nopy směrem
k základu (stěně). Upevňování nopové fólie se provádí pomocí
speciálně dodávaných hřebů s podložkami.
Na ukončení fólie v horní části se použije profilovaná ukončovací lišta.
Při montáži a následném zahrnutí – zasypání nesmí dojít k protržení ani
poškození samotné plochy fólie. Materiál, kterým se provádí zahrnutí –
zasypání nesmí obsahovat ostré prvky.
Výrobek musí být po celou dobu životnosti chráněn před UV zářením.

Základní charakteristiky
Délka
Šířka
Plošná hmotnost
Přímost
Reakce na oheň
Vodotěsnost pro vodu v kapalném skupenství
Vliv umělého stárnutí na vodotěsnost
Vliv chemikálií na vodotěsnost
Odolnost proti nárazu
Odolnost proti statickému zatížení
Nebezpečné látky
Tahové vlastnosti:
Maximální tahová síla podélná/příčná
Tažnost podélná/příčná
Odolnost proti protrhávání (dřík hřebíku) podélná/příčná
Pevnost spoje

MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ
Fondaline by měla být po celou dobu skladována v původním
obalu a chráněna před UV zářením.
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POUŽITÍ A ZÁRUKA
Veškeré reklamace budou posuzovány na základě dodržení
montážního návodu a záručních podmínek vydaných firmou
Onduline.

Tento dokument byl vystaven na základě aktuálně dostupných informací. Produkt byl vyroben v souladu s výše uvedenými parametry, ale výrobce /
distributor nemůže předjímat budoucí změny, stejně jako změny předpisů. Je povinností spotřebitele výrobek používat v souladu s doporučením výrobce /
distributora a jeho potřeb.
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