Produktdata / anvisning nr. 23

Produktdata / Anvisning nr. 23

aluflexPro
Pro
Aluflex
60 %

Aluflex Pro
• Anvendes til skorstene, brandmure, kviste og andre
tilslutninger på taget.
• Fleksibelt og formbart.
• Universalløsning.
• Fuldklæb på hele bagsiden.

Aluflex Pro er et universalprodukt til inddækning ved
brandmure, skorstene, lodrette bygningsdele, f.eks kviste, og andre tilslutninger på taget.
Aluflex Pro flexibel inddækning kan anvendes overalt
hvor der ønskes udført inddækning, og på såvel plane
som profilerede tagmaterialer.
Bearbejdningsmæssigt har materialet mange ligheder
med bly, men er endnu nemmere at arbejde med og
formgive, på grund af materialets gode strækevne og
lavere vægt.
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Aluflex Pro

Aluflex bukkes efter samlingen på
bagsiden.

Aluflex placeres på den ønskede sted.

Ved den lodrette fastgørelse, fjernes
papiret på bagsiden.

Aluflex bukkes efter samlingen på
bagsiden.

Aluflex placeres på den ønskede sted.

Ved den lodrette fastgørelse, fjernes
papiret på bagsiden.

Klæben pressen op mod det lodrette
fastgørelsessted.

Aluflexen glattes og presses, så der
kommer fuld vedhæftning.

Papiret mod tagbeklædningen fjernes.

Klæben pressen op mod det lodrette
fastgørelsessted.

Aluflexen glattes og presses, så der
kommer fuld vedhæftning.

Papiret mod tagbeklædningen fjernes.

Aluflexen trykkes fast mod toppen af
tagmaterialet.

Aluflexen formes ned i bølgen. Der
glattes og presses, så der kommer en
100 % vedhæftning.

Det færdige resultat.

Aluflexen trykkes fast mod toppen af
tagmaterialet.

Aluflexen formes ned i bølgen. Der
glattes og presses, så der kommer en
100 % vedhæftning.

Det færdige resultat.

Materiale

Butyl og armeret alu (pliseret) formbart i længderetningen.

Farver

Sort og Rød

Materiale
Længde
Farver
Tykkelse

Bedst mellem +5 og +40
Butyl
5.000 og
mmarmeret alu (pliseret) formbart i længderetningen.
Sort
og
1,2 mmRød

Arbejdstemperatur
Opbevaring
Længde
Holdbarhed

Bedst
mellem +5 og
+40ved +5 og + 40
Tørt, temperatur
bedst
5.000
mm
Bedst indenfor 12 mdr.

Tykkelse
Bredde
Opbevaring
Antal pr. kasse

1,2
mm
300,
450 og 600 mm
Tørt,
temperatur
bedst ved +5 og + 40
1 stk.

Holdbarhed

Bedst indenfor 12 mdr.

Bredde

300, 450 og 600 mm

Antal pr. kasse

1 stk.

Teknisk
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Arbejdstemperatur
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