
Nafuflex GRID 25 NF
Forstærkningsindsats af glasstof

PRODUKTEGENSKABER ■ Vand- og vejrbestandig
■ Kan bruges inde og ude
■ For at forstærke Nafuflex bitumen vandtætningssystemer

ANVENDELSESOMRÅDER ■ Til vandtætning af bygninger mellem de enkelte lag af bitumen vandtætningssystemer
■ Til efterfølgende tætning af konstruktionsfuger, revner og gennemføringer

ANSØGNINGSRÅD Forarbejdning: Glasvævet Nafuflex GRID 25 NF skal bearbejdes direkte ind i overfladen af det før-
ste lag af Nafuflex bitumen-vandtætningssystemet. Glasstoffet skæres til i den ønskede længde, ind-
støbes i hånden eller med et værktøj i det stadig våde tætningslag og glattes.

Under forarbejdningen skal der opretholdes et fugeoverlap på mindst 10 cm.

Øvrige oplysninger: Yderligere bearbejdningsoplysninger for Nafuflex og MC-Proof vandtætningssy-
stemer kan findes i de generelle bearbejdningsoplysninger i de tekniske datablade for produktet,
samt i de generelle bearbejdningsoplysninger.
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TEKNISKE VÆRDIER & PRODUKTFUNKTIONER

Egenskab Enhed Værdi Kommentarer
Bredde m 1

Alle tekniske værdier er laboratorieresultater bestemt ved 21°C ±2°C og 50% relativ luftfugtighed.

Leveringsform 50 m bane, bredde 1 m
Opbevaring

Sikkerhedsinstruktioner
Bemærk venligst sikkerhedsoplysningerne og rådene på emballageetiketterne og sikkerhedsdatabladene. GISCODE: BBP10

Bemærk: Oplysningerne i dette datablad er baseret på vores erfaring og er korrekte efter vores bedste viden. Det er dog ikke bindende. Det skal tilpasses til kravene i
den enkelte struktur, til den specifikke anvendelse og til ikke-standardiserede lokale forhold. Anvendelsesspecifikke forhold skal kontrolleres på forhånd af
planlægningsingeniøren/specifikationen og vil kræve individuel godkendelse, hvis de er anderledes end de angivne standardbetingelser. Teknisk rådgivning fra MC’s
specialkonsulenter erstatter ikke behovet for en planlægningsgennemgang fra bygherren eller dennes agenter med hensyn til bygningens eller konstruktionens historie.
Under forudsætning af denne forudsætning er vi ansvarlige for rigtigheden af disse oplysninger inden for rammerne af vores salgs- og leveringsbetingelser. Anbefalinger
fra vores medarbejdere, der afviger fra oplysningerne i vores datablade, er kun bindende for os, hvis de er bekræftet skriftligt. I alle tilfælde skal de almindeligt anerken-
dte regler og praksis, der afspejler den aktuelle teknik, overholdes. Oplysningerne i dette tekniske datablad gælder for det produkt, der er leveret af den landevirksom-
hed, der er anført i sidefoden. Det skal bemærkes, at data i andre lande kan afvige. De gældende produktdatablade for det pågældende udland skal overholdes. Det
seneste tekniske datablad gælder med undtagelse af tidligere, behørigt erstattede versioner; udstedelsesdatoen i sidefoden skal overholdes. Den seneste version er
tilgængelig hos os på anmodning eller kan downloades fra vores hjemmeside. [2300011678]
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