Nibolay TS 150
TECHNICKÝ LIST
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TECHNICKÉ INFORMACE A ÚDAJE
PVC nebo CV krytina

Materiál
Disperzní lepidlo
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s polyuretanovou vazbou

Kobercové krytiny

3 mm/1,4 kg/m2
Disperzní lepidlo/fixace

Barva

(podle DIN 52210)
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Disperzní lepidlo

Tepelná vodivost

0,12 W/mk
3 mm l/y = 0,025 m2 K/W
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SKLADOVÁNÍ
Roli skladujte ve svislé poloze, v chladu a suchu.
BALENÍ:
Role 40 m2
m, délka
40 m

Tímto návodem Vám chceme co nejlépe poradit na základě našich zkoušek a zkušeností. Záruku pro výsledný efekt v jednotlivých případech přesto
nemůžeme převzít, a to pro velké množství variant použití a pro námi neovlivnitelné skladovací i zpracovací podmínky. Doporučujeme proto provést vlastní
zkoušky. U těsnicích tmelů nelze vyloučit drobné změny zabarvení způsobená UV zářením. Výrobním postupem nelze vyloučit drobné barevní rozdíly mezi
šaržemi výrobku. Za absolutní věrnost barev nepřebíráme žádné záruky. Na zakázkách zpracovávejte materiál ve stejné nebo navazující šarži. V případě
potřeby je Vám k dispozici náš technicko-obchodní poradenský servis.
Tímto vydáním pozbývají platnost veškerá vydání předchozí.
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