Technisch Datasheet

PARAFOR SOLO GFM
NOx-ACTIVE®
met zekerheidsnaad*

* Onderzijde afgewerkt met profilering en gekraste lasnaad voor zekerheid bij de plaatsing.

Technische productgegevens

0679

Beschrijving

Product specificatie

(baanopbouw van boven naar onder)

Rollengte

Rolbreedte

7m

1m

Gewicht/rol:
30,8 kg
Gewicht/m2:

■
■
■
■
■
■

NOXITE® granulaat
SBS elastomeerbitumen
Composiet glas/polyester 180 g/m²
SBS elastomeerbitumen
Bezanding met gekraste lasnaad met
zekerheidsnaad in de laszone

4,4 kg
Baandikte:
4,8 mm
Aantal rollen per pallet:
24
Inlage:
composiet glas/polyester 180 g/m²
Breeksterkte:
lengte/breedte 850/650 N/5cm
Rek tot breuk:
lengte/breedte 40/49%
Koude buig (UEAtc):
≤ -20 °C
Vloeitemperatuur:

Beschrijving voor
het lastenboek en
verwerkingsvoorschriften
Siplast-PARAFOR SOLO GFM NOX-ACTIV, SBS
elastomeerbitumen lasbaan, bovenzijde met
gekleurd granulaat, on-derzijde met zand, d =
4,8mm, inlage 180 g/m² composiet glas/
polyester. Dit mem-braan wordt mechanisch
bevestigd aan de ondergrond door middel van
vijzen en vierkante plaatjes (SCR 40 x 40 mm).
Op staalplaten wordt het membraan loodrecht
op de thermische isolatieplaten uitgerold. De
bevestigingspunten zijn aangeduid door een
markeringslijn. De langsnaden minstens 12 cm
breed en de dwarsnaden minstens 15 cm breed
volledig te lassen. De dwarsnaden moeten
minimaal 0,50 m verspringen t.o.v. de banen
ernaast.

Toepassing
Hoofdzakelijk bestemd voor mechanische
bevestiging als éénlaagse afdichting voor niet
toegankelijke daken. Een markering op de naad
vergemakkelijkt de plaatsing.
PARAFOR SOLO GFM NOX-ACTIVE zuivert de
lucht van Nox tot 89 %.

≥ 100 °C
Statische ponsweerstand
25 kg
Dimensionele stabiliteit:
≤ 0,3 %
Dynamische ponsweerstand:
≥ 20 mm
Nagelscheurvastheid:
300 x 350 N

Technische wijzigingen voorbehouden.

Dit productblad is met de grootste zorg samengesteld. Wij aanvaarden echter geen
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, welke door het gebruik van
deze gegevens of betreffende het product zou ontstaan.
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