
charFIX ELAST COOLna


charFIX


hideg terítésű öntapadó, SBS modifikált 

bitumenes lemez, kerti háztetőkre



Termékleírás

Hideg terítésű öntapadó SBS modifikál bitumenes lemez vízhatlan poliészter-fátyol hordozóbetéttel.

felső réteg színes zúzalék

fedőréteg modifikált SBS

hordozóréteg poliészter-fátyol

alsó réteg lehúzható fólia

hosszúság 5 m

szélesség 0,5 m

vastagság 3,3 ± 0,3 mm

m2/tekercs 2,5

tekercsek száma a raklapon 70

m2/raklap 175



Termékleírás



Termékleírás



piros

mix

szürke

mix
fekete

 hidegen öntapadó

 gyors és egyszerű terítés

 vastagság 3,3 ± 0,3 mm

 11°-os tető-dőlésszögtől

 kitűnően tapad

Termékleírás

Könnyen terithető, öntapadó bitumenes fedőlemez, kerti házak, pergolák, kunyhók stb., 
legalább 11° -os dőlésszögű tetők fedéséhez használható.



Terítési utasítás

1/ Ne terítse +15°C-nál alacsonyabb, vagy túl meleg környezeti
hőmérséklet mellett, a lemez megsérülhet.
2/ A tető teljes felülete (tető dőlésszöge 11 – 85°) legyen teli lemezből, pl. 
OSB lemez, MFP vagy tetőfedő deszka. A tetőszerkezetnek az állandó és
véletlen (ideiglenes) terheléseket is ki kell bírnia. A tető szerkezetének
alkalmasnak kell lennie a bitumenlemez szegek beütéséhez.
3/ A tető teljes felülete legyen sima, sík, száraz, pormentes és
szennyeződés mentes.
4/ A lemezt az ereszcsatornával párhuzamosan terítse le, majd
bitumenlemez rögzítő szegekkel, 10 cm-es osztással, a széltől legalább 2, 
legfeljebb 3 cm-re szegezze a tető felületéhez (azokon a helyeken, ahol a 
lemezen alul nincs lehúzható szilikon fólia. Az alkalmazott szegek szárán
legyen a kihúzás ellen védő bordázás vagy menet. A szegek hosszúsága
(beütési mélysége) legyen legalább 20 mm. A függőleges csatlakozásoknál
az átfedés legyen legalább 12 cm. (1-3. ábra.)
5/ A szegeket teljesen be kell ütni (beütetlen vagy ferdén beütött szeg nem
lehet).
6/ A lemez szegekkel való rögzítése után a szilikon védőfóliát húzással
távolítsa le a lemez aljáról. (4-5. ábra.)
7/ A következő fedőlemez vízszintes átfedése legyen legalább 10 cm. (6. 
ábra).
8/ Javasoljuk, hogy a tető szélére rögzítsen bádogos védőelemeket. A 
függőleges és sarkos átfedéseket bitumenes ragasztóval is rögzítse.

TÁROLÁS
A tekercseket fedett raktárban, állítva, száraz és tiszta helyen, egyenes és
szilárd padlón, az időjárás közvetlen hatásaitól védve kell tárolni. A 
tekercsek közelében nem lehet semmilyen hőforrás sem. FELÁLLÍTVA 
TÁROLJA! A gyártás időpontjától számított 12 hónapig tárolható.
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Időt és pénzt takarít meg 


