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BESKRIVNING AV PRODUKT
Förseglingshörn av polymermembran, dubbelsidigt belagd med polypropenfiber. Förseglingshörnet är vattentätt med ett ånggenomgångsmotstånd på > 2 000 000 s/m, ger i kombination med Bostik Tätskiktssystem F, Bostik VTg och VTv en enkel och säker
försegling av ytter- och innerhörn.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Bostik Förseglingshörn används för tätning och försegling av ytter och innerhörn i våtutrymmen. Ingår i Bostiks Våtrumskonstruktioner VTg, VTv och F.

ARBETSBESKRIVNING
Monteringen ska göras enligt monteringsanvisning för Tätskiktssystem F alternativt Bostik Tätskiktssystem VTg och VTv.

MILJÖ & HÄLSA
Produkten är inte klassad enligt gällande bestämmelser.
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Disclaimer: De tekniska data vi redovisar, liksom
våra anvisningar och rekommendationer är samtliga baserade på en mångfald försök och på vår erfarenhet. De är avsedda att
hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden och få bästa möjliga
resultat. Då förbrukarens förhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi ej påtaga
oss något ansvar för de resultat som denne erhåller vid produktens användning.

TEKNISK DATA
Egenskaper före applicering
Materialtyp

Polypropenfiberbelagd PE folie

Ångenomgångsmotstånd

> 2 000 000 s/m

Tjocklek

0,5 mm

Färg

Blå

Lagring

Torrt och svalt, frostfritt i
obruten förpackning. Skyddas
mot solljus.
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