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Krótki Opis Taśma narożnikowa PAROC Cortex
b jest koloru czarnego,
paroprzepuszczalna z jednostronną
warstwą samoprzylepną.

Zastosowanie Taśma narożnikowa PAROC Cortex
b jest przeznaczona do uszczelniania
naroży ściennych i stref
przyokiennych izolowanych
systemem Cortex b.Taśma ma
bardzo dobrą wytrzymałość na wilgoć
i jest odporna na promieniowanie UV
do 12 miesięcy ekspozycji na światło
słoneczne.Klejone powierzchnie
powinny być czyste i suche, wolne od
środków takich jak tłuszcz i olej.

Szerokość 60 mm

Długość 50 m

Rodzaj opakowania Karton

Inne właściwości ogniowe

WŁAŚCIWOŚĆ Wartość Zgodnie z

Palność Palna EN ISO 1182

Inne właściwości
WŁAŚCIWOŚĆ Wartość
Temperatura stosowania Taśma +5 °C do +40 °C, Powierzchnia / Materiał -10 °C do +40 °C
Temperatura użytkowania -30 °C do +120 °C
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Obchodzenie się z produktem i magazynowanie
 
Przechowywać w suchym pomieszczeniu od +5 °C do +25 °C, chronić przed promieniami UV.
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PAROC POLSKA Sp. z o.o., ul.Gnieznienska 4, 62-240 Trzemeszno, Tel. +48 61 468 2190, Fax +48 61 468 2362, www.paroc.pl
Informacje zawarte w niniejszej broszurze opisują warunki i właściwości techniczne przedstawionych produktów, obowiązujące w momencie publikacji tego dokumentu, do czasu
zastąpienia go przez nowszą wersję drukowaną lub cyfrową. Najnowsza wersja tej broszury jest zawsze dostępna na stronie internetowej firmy Paroc. Nasz materiał informacyjny
przedstawia zastosowania, dla których funkcje i właściwości techniczne naszych produktów zostały zatwierdzone. Jednakże informacje te nie są równoznaczne z udzieleniem gwarancji
handlowej. Nie bierzemy odpowiedzialności za komponenty innych producentów użytych w danym zastosowaniu lub podczas instalacji naszych produktów. Nie gwarantujemy
właściwości naszych produktów, jeżeli są one stosowane w obszarze lub w warunkach, które nie zostały uwzględnione w naszych materiałach informacyjnych. Z powodu ciągłego
rozwoju naszych produktów, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w naszym materiale informacyjnym w dowolnym momencie. PAROC jest zastrzeżonym znakiem
towarowym firmy Paroc Group.      This data sheet is valid in following countries: Poland.
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