POLYPAZ

Elastomere bitumen-polymer (SBS) vanntettende membraner
Polypaz er et ikke-vevd forsterkende spunbond polyesterstoff,
produsert i en tykkelse på 3 - 5 mm.
Tilgjengelig overflatefinish :
1. Mineral skifer granulat-lag – selv-beskyttelse mot UV stråling.
2. Silica sandlag - for underjordiske og ueksponerte bruksområder.

Produktanvendelse

Polypaz anbefales for følgende bruksområder:
-- Tetting av flate og skrå tak, støpt armert betong, prefabrikkerte
betong- plater, metalltak og parkeringsplasser.
-- Membranen kan brukes under tung trykk fra grus, asfalt betongstein, eller betong.
-- Tetting av fundament , vanntetting av tunneler og underjordiske
strukturer.
-- Polypaz RT med rot-bekjempelse bør brukes for tetting av strukturer som kan bli utsatt for inntrengning av røtter.

Instruksjoner for bruk
1.
2.
3.
4.
5.

Membranen kan brukes på ulike underlag (prefabrikerte betong-plater etc.)
Membranen bør anvendes på en glatt og ren overflate.
Membranen påføres på en primet overflate, med Pazkar Nor’s GS 747 primer, med et minimum kvantum av 250 g/m2.
Polyplaz bør være helt sveiset til primet overflate, med varmluft eller åpen flamme.
For spesielle underlag, kontakt Pazkar Nor eller salgsagent.

MERK: Vi anbefaler at verktøyet rengjøres med white spirit.

Tekniske Spesifikasjoner

Merking
av ruller
					

Pazkar Nor’s membraner kan lett identifiseres gjennom
følgende merker:
■■ Øvre label - Står for membranens navn og polymer type
(APP / SBS) og membranens tykkelse
(3 mm / 4 mm / 5 mm)
■■ Nedre label - Står for polyestervekt (g/m2).

Forpakning
Tykkelse
mm

Størrelse rull
m

3

1x10

4

1x10

5

1x75

Ansvarsfraskrivelse

Lagring

■■ Rullene bør transporteres og lagres i oppreist
stilling.

■■ Skyggelagte og luftige miljø anbefales.
■■ Ikke plasser en pall over den andre

MERK:
Om de anbefalte langringsforhold ikke overholdes, kan
det resultere i skade på eller forringelse av produkt
eller forpakning. Kontakt Pazkar Nor for veiledning.
For detaljerte sikkerhets-instrukser vennligst se
Pazkar Nor’s notat om sikkerhet (MSDS).

Pazkar’s produkter er produsert etter strenge standarder for kvalitet. Intet ansvar kan aksepteres for opplysningene gitt i dette pakningsvedlegget selv om det er publisert i god tro og antas å være korrekt,
må brukeren teste materialet for sin spesifikke påføring. Pazkar Ltd. forbeholder seg retten til å endre produktspesifikasjoner uten forutgående varsel, i tråd med selskapets policy om kontinuerlig utvikling
og forbedring.

