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MŰSZAKI ADATLAP

ALKORPLAN 81170
fóliabádog
Termék
Alkorplan PVC-P bevonatú korózióvédett acéllemez, az Alkorplan anyagokkal (lemezekkel, fóliákkal) készített
szigetelések, medencebéleléseknél a lemez (fólia) vonalmenti rögzítésére. A korrózióvédelemmel ellátott acéllemez 0,6
mm vastagságú, melynek felületén 0,8 mm vastag PVC fólia van gyárilag laminálva.

Tulajdonságok
•
•
•
•

gyártói minőségbiztosítási rendszer az ISO 9001 szerint
ellenáll UV sugárzásnak, rothasztásnak, öregedésnek
kiválóan hegeszthető hozzá az Alkorplan szigetelőlemez, vagy fólia
könnyen hajlítható, a rálaminált fólia elmozdulása, leválása nélkül

Beépítés
A fóliabádog táblát előzetesen vágjuk és hajlítsuk méretre szokásosan erre a célra való fémmegmunkáló szerszámmal.
Közben ügyeljünk rá, hogy se a korrózióvédő, se a PVC fedőréteg ne sérüljön. A fóliabádogból készített, hajlított
idomot lehetőleg domború fejű szegeccsel, vagy olyan más rögzítőelemmel rögzítsük a fogadószerkezeten, hogy annak
feje ne okozhasson sérülést a felületből kiállva a ráhegesztésre kerülő Alkorplan lemezben. Az elmozdulásmentesen
elhelyezett fóliabádoghoz forró levegős hegesztéssel rögzítsük az Alkorplan lemezt (fóliát). Az építési helyen történő
hegeszthetőséget, és a hegesztés minőségét befolyásolhatják a helyi légköri jellemzők (hőmérséklet, a levegő
páratartalma), a lemez felületi állapota (tisztaság, nedvesség), a hegesztési jellemzők (hőmérséklet, sebesség, nyomás, a
felület tisztasága), melyeket állandóan figyelembe kell venni. A hegesztés előtt az alapfelületet teljesen meg kell
tisztítani minden szennyeződéstől. Amennyiben beton az alapfelület, akkor különös gondossággal vizsgáljuk át, hogy
azon nehogy valamilyen, pl. zsaluleválasztóként használt olaj maradjon. Ha ilyet találunk, akkor ezt zsíroldó, de nem
zsír-, vagy olajtartalmú vegyszerrel, erős dörzsöléssel távolítsuk el. Erre a célra használható az Alkorplus
tisztítófolyadék is. Ezután nagynyomású vízzel alaposan mossuk le a felületet. Az esetleges cementlé kifolyásokat,
kiálló éleket, púpokat csiszoljuk le. Az aljzat megfelelő szilárdságáról gondoskodni kell.

Színek:

jellemző a 71004 – szürke szín, illetve úszómedencéknél egyedileg az 52341 – adriakék.

Kiszerelés:

1,4 mm vastag, 2,00 m x 1,00 m-es táblában, 30 tábla/raklapos csomagolásban

A jelen Műszaki adatlapot legjobb tudásunk, és a gyártó által kiadott dokumentációk alapján állítottuk össze. Fenntartjuk az adatok és műszaki
jellemzők megváltoztatásának jogát. Készséggel adunk bármikor tájékoztatást az aktuális, érvényben lévő műszaki adatokról.
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