
Tehniskie dati

Materiāls

Materiāls Poliuretāns-poliesters-kompozītmateriāls, vidusdaļa elasīga

īpašības Normatīvs Vērtība

Krāsa zila/antracīts

Biezums 2 ±0,5 mm

Trubas diametrs 90 - 120 mm

sd-vērtība 0,6 ±0,2 m

Pakļaušana brīvai atmosfēras iedarbībai 4 mēnešus

Temperatūras izturība ilgstoši no -40 °C līdz +100 °C

Pielietojums

Drošai cauruļu izvadei SOLITEX WELDANO-sistēmās. Piemēroti jumtu slīpumam no 5° līdz 50°. Ar lietošanai gatavajām manšetēm cauruļu izvadi
izveidojami vienkārši, ātri un ilgstoši blīvi.
Cauruļu papildus aizsardzībai pret ūdeni manšeti ar SOLITEX WELDANO-S var vienkārši pagarināt uz augšu (skatīt iestrādes instrukciju). Šo manšeti
iespējams sakausēt ar pro clima SOLITEX WELDANO jumta membrānu, izmantojot WELDANO TURGA sistēmas šķīdinātāju vai ar karsto gaisu.

Priekšrocības

Viendabīgi piekausējama SOLITEX WELDANO-sistēmā ar šķidinātāju vai karstu gaisu

Jumtu slīpumiem no 5° līdz 50°

Cauruļu papildus aizsardzībai pret ūdeni manšeti ar SOLITEX WELDANO-S var vienkārši pagarināt uz augšu 

Ārkārtīgi izturīga un stabila

Vēja, lietus un ūdens necaurlaidīga 

Caurulēm diametrā no 90 - 125 mm

Pamatnes

Pirms sakausēšanas darbu uzsākšanas SOLITEX WELDANO jānotīra ar lupatu.
Uz sasalušas vai apsalušanas membrānas sakausēšanas darbi nav iespējami. Uz membrānas nedrīkst atrasties neviena agrūdoša viela (piem., tauki vai
silikoni). Pamatnei jābūt pietiekami sausai un izturīgai.

Pēc nejaušības principa būtu ieteicams pārbaudīt šuves uz izturību. 

Pamatnosacījumi

Veicot sakausēšanas darbus ar karstu gaisu vai šķīdinātāju membrānu piespiest ar plastikāra rullīti. Jānodrošina pietiekams pretspiediens.
Lietus drošus un ūdensnecaurlaidīgus sakausējumus iespējams panākt tikai uz gludi ieklātām membrānām (bez burzījumiem un locījumiem). 

WELDANO
ROFLEX PLUS  

Viendabīga, sakausējama cauruļu manšete izmantojama SOLITEX
WELDANO-jumtu sistēmās ar JS līdz 50°

Minētā informācija attiecināma uz aktuālākajos pētījumos konstatēto un praksē pierādīto. Mēspaturam tiesības veikt izmaiņas rekomendējamo konstrukciju risinājumos, produktu iestrādestehnoloģijās un
veikt tālāku produktu attīstību, mainot atsevišķu produktu kvalitāti. Mēs labprātJūs informēsim par aktuālāko tehnisko produktu attīstības stāvokli Jums vēlamā laikā. 

Papildus informāciju par produktu iestrādes

tehnoloģijām un konstrukciju risinājumiem

Jūs varatiegūt pie pro clima Latvijas

pārstāvniecības SIA"ARTIVA" speciālistiem,

interesējoties patālruņiem +371 29116116 vai

+371 29252882, kā arī www.artiva.lv vai

www.proclima.de 

 MOLL

bauökologische Produkte GmbH

Rheintalstraße 35 - 43

D-68723 Schwetzingen

Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0

Fax: +49 (0) 62 02 - 27 82.21

eMail: info@proclima.de 
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