Vedligeholdelsesanvisning

Beskrivelse:
Inddækninger langs stern

SBS-modificeret, bitumineret ( mineraliseret )
glasfleeceforstærket
Kombinationen
af
Alle inddækninger langs stern bør efterses
2 gange årligt,polyesterfilt.
da der i moderne
byggeri ofte opstår
glasfleec
og polyester i bæreren sikrer en enorm stærk,
sprængninger p.g.a for store bevægelser
i konstruktionen.
formbestandig og alligevel fleksibel tagmembran.
Færdsel på taget
Undersiden er behandlet med en makro-perforeret folie (
Al færdsel på taget bør foregå i blødt
fodtøj og
forsigtighed.
brændes
påmed
), oversiden
er beklædt med et lag sand eller
Undgå at træde på kantinddækninger
ved
rengøring
af
taget.
Hvis man skovler f.eks. sne, bør
mørk skiffer.
dette ikke ske i nærheden af kantinddækninger og gennemføringer.

Anvendelse:
Håndværkere på taget

Som enkelt lag eller i systemer med flere lag.
Fastgøres
mekanisk
i overlapningen
) ellerbør
vha.
Har der været håndværkere på taget for at udføre
arbejde( på
andre bygningsdele,
klæbesystemer.
tagfladen efterses for evt. skader, materialerester
etc.
Takket være den utrolige stabile, mekanisk stærke bærer
Gennemføringer
Vedligeholdelse
taget
og overfladebelægningens eminente
klæbeevneafpå
Mange gennemføringer er i dag udført
børpå,
efterses
for snavs og blade
bæreren er Colbiflex nem atTaget
brænde
varmluftpistol,
af PVC. PVC arbejder i kulde og varme,
løvfald,
idet dette kan stoppe
eller den fastgøres vha. varmefter
eller
kold klæbning.

hvilket kan give revnedannelser.
afløb og give opstuvninger med vandSkorstene og lignende bør altid være forsynet
gennemsivning som følge. Hvis der er
Emballage:
I krympefolie på engangspalle.
med en flange, som indbygges i tagdækningen.
store træer, såvel løv – som nåletræer
Pr. palle
23 ruller, opbevareslige
stående.
Disse ting bør ligeledes efterses 2 gange
årligt.
op til bygningen kan det være
nødvendig at rense taget oftere.

Egenskaber:
Længde
Bredde
Vægt
Tykkelse
Formbestandighed
Strømningsmodstand
Forarbejdningstemperatur
Lav temperatur fleksibilitet
Sømtrækstyrke
Trækstyrke
Flammehæmmende

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Træthedsstyrke SBS bitumen

:

Garanti

:

8 meter
1 meter
5,5 kg/m²
4,2 mm ( kant ) 4,7 mm ( skiffer )
<< 0,1 %
> 110° C
> 125° C
< - 25 %
400 N
> 1.000 N.L
> 1.000 N.B
Opfylder kravene i :
NEN 6063
Nordtest NT 006
DIN 4102, del 7
> 10.000 cikli

Colbiflex FR leveres med 10 års garanti på vandtæthed.
Med hensyn til formgivning, tekniske specifikationer og
anvendelse henvises der til certifikatet for teknisk
Afløb
Ovenlysvinduer
godkendelse,
For at hindre vandopstuvning på taget
For at sikre maksimalt lysgennemgang
K 11180.
skal vandet altid kunne passere frit nr.
til nedløbet,
bør kuplerne afvaskes med jævne
som derfor skal renses for blade og andet snavs.

Producent

:

Nebiprofa

mellemrum, dette kan ske med alm.
sæbevand.

