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FOLIE FUNDAMENTOWE
grupa

1.

produkt

zdjêcie produktu

dane uzupe³niaj¹ce

FOLIA FUNDAMENTOWA IZOTEC F450

Materia³:

polietylen HDPE

Wymiary:

szerokość rolki: 1 - 3,0 m
długość rolki: 20 m

Zastosowanie: profilowana folia fundamentowa do drenażu i ochrony przed
wilgocią fundamentów i murów.

indeks

szerokość
rolki

ilość
na palecie

12601

1,0 m

480 m2

12602

1,5 m

360 m2

12603

2,0 m

480 m2

12604

2,5 m

600 m2

12605

3,0 m

1920 m2

indeks

szerokość
rolki

12611

30 cm

12612

50 cm

dla ułatwienia montażu pas na brzegu folii jest pozbawiony
wytłoczeń

Uwagi:

Parametry techniczne:
czarny

kolor
wysokość profilu

ok. 8 mm

gramatura

450 g/m2

ilość wytłoczeń
wytrzymałość na ściskanie
zakres temperatur

ok. 200 kN/m2
od -30śC do +80śC
B2

klasa palności

2.

ok. 1850/m2

FOLIA FUNDAMENTOWA IZOTEC M

Materia³:

polietylen LDPE

Wymiary:

szerokość rolki: 30 cm, 50 cm
długość rolki: 25 m

Zastosowanie: jako izolacja pozioma, odpowiedzialna za ochronę
murów budowli przed wilgocią

Parametry techniczne:
kolor

czarny

powierzchnia

kratkowana

grubość

ok. 0,35 mm

wytrzymałość na rozerwanie
wzdłuż
w poprzek
zakres temperatur

300 N/5 cm
150 N/5 cm
od -50śC do +80śC

informacja handlowa

info 0 801 60 70 31, tel. +48 33 47 94 500, biuro@akcesoria-dachowe.pl, www.akcesoria-dachowe.pl

dystrybutor

mdm Spó³ka z o.o.

FOLIE FUNDAMENTOWE
grupa

3.

produkt

zdjêcie produktu

dane uzupe³niaj¹ce

LISTWY WYKOŃCZENIOWE DO FOLII FUNDAMENTOWYCH

Materia³:

polietylen HDPE

Wymiary:

długość 2000 mm

indeks
12621

Zastosowanie: do montażu górnej krawędzi folii fundamentowej Izotec F450

4.

KOŁKI I GWOŹDZIE MOCUJĄCE

Materia³:

kołki - polietylen HDPE, gwoździe - stal cynkowana galwanicznie

indeks

szt./opk.

12631

100

Zastosowanie: do montażu foli fundamentowej Izotec F450

UWAGI:
1. Sprzedaż folii fundamentowych Izotec F450 prowadzona jest wyłącznie w ilościach paletowych.
2. Sprzedaż kołków i gwoździ mocujących prowadzona jest wyłącznie w pełnych opakowaniach.
3. Folie fundamentowe Izotec są dopuszczone do stosowania w budownictwie na terenie Polski (aprobata techniczna nr AT/2003-11-0315 wydana przez Centralny Ośrodka
Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Izolacji Budowlanej).
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