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Technisch merkblad RT 815 SK (FR)

Datum update: 01-09-2021KÖSTER TPO 1.5 SK (FR)

Polyolefine dak en dichtingsbaan (TPO ) met glasvlies middeninlage,
onderzijde voorzien van een speciaal polyestervlies cashering met
zelfklevende laag en verhoogde vlamvertraging.
Eigenschappen
- snelle en eenvoudige verwerking
- zelfklevend op vele ondergronden
- kostenbesparend
- maximale zekerheid bij windzuiging
- eenlaagse afdichting
- met verhoogde vlamvertraging
- direct verkleven op EPS isolatie 
- opbouw voldoet aan eis voor harde "dakbedekkingen" (Broof (t1)
- één materiaalkwaliteit, boven en onderzijde gelijk
- met hetelucht homogeen te verbinden
- temperatuur en weersbestendig
- verouderingsbestendig en niet verottend
- hoge koude flexibiliteit ( ≤ -50°C )
- UV stabiel
- worteldoorgroei bestendig
- bitumenbestendig
- EPS bestendig
- geschikt voor alle isolatiematerialen
- microorganismen bestendig
- mileuvriendelijk
- weekmakervrij
- chloorvrij
- recyclebaar

Toepassingsgebieden
KÖSTER TPO dak en dichtingsbanen dienen voor het afdichten van
beluchte en onbeluchte daken, groendaken, terrassen, balcons,
tuindaken en parkeerdekken. Zowel vrijliggend als geballast.

Verwerking
Volgens de werkvoorschriften van KÖSTER BAUCHEMIE AG

Verpakking
RT 815 105 SK FR 1.5 mm x 1.05 m x 20 m

Bijbehorende produkten
KÖSTER TPO SK Primer  Art.-Nr. RT 103 012
KÖSTER TPO 2.0 U - detailbaan.  Art.-Nr. RT 820 U
KÖSTER TPO buitenhoek lichtgrijs 90°  Art.-Nr. RT 901 001
KÖSTER TPO Binnenhoek lichtgrijs 90°  Art.-Nr. RT 902 001
KÖSTER TPO Lichtkoepelhoek lichtgrijs  Art.-Nr. RT 903 001
KÖSTER TPO Foliestaalplaat lichtgrijs  Art.-Nr. RT 910 002
KÖSTER TPO Foliestaalplaat op rol
lichtgrijs

 Art.-Nr. RT 910 030

KÖSTER Wandaansluitprofiel profiel 60
mm

 Art.-Nr. RT 919 003
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De informatie die in dit merkblad wordt gegeven, is in goed vertrouwen op basis van onze ervaringen en onderzoeksresultaten. Zij is echter niet bindend en pleiten de gebruiker niet vrij van het zelf bepalen welk van
de producten op de respectievelijke bouwondergronden en objecten toegepast moeten worden, gebruiker dient dit zelf te controleren. Alle gegeven testgegevens zijn gemiddelde waarden die onder gedefinieerde
condities zijn bepaald. Aanpassingen op de technische merkbladen door adviezen van onze buitendienst medewerkers dienen schriftelijk bevestigd te zijn. Van toepassing zijn de geldige normen, merkbladen,
wettelijke voorschriften, en de algemeen aanvaarde regels van de techniek. De nauwkeurige en daardoor een effectieve en succesvolle toepassing van onze producten ligt buiten onze controle. De garantie geld
daarom alleen voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze algemene voorwaarden, echter geld niet voor een succesvolle toepassing. Dit merkblad is technisch gereviseerd, alle voorgaande versies
zijn ongeldig
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