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KEMPEROL® 165 Fleece

Käyttökohteet

• Uudis- ja korjausrakennuskohteisiin
• Käytetään vahvistukseksi KEMPEROL® tiivisteissä

Ominaisuudet

• Yhteensopiva ja sovellettavissa muihin kohteisiin
• Säätää kerrospaksuuden
• Sopii erilaisiin muotoihin
• Perusta: Polyesteri

Toimituskoot

Rullat
Pituus metreissä: 50
Leveys cm: 105 / 70 / 52,5 / 35 / 26,25 / 21 / 10,5

Ominaisuudet

Olomuoto
kiinteä

Väri valkoinen
Paino [g/m²] noin 165

* Mittaukset 23 ° C - 50 % suhteellisessa kosteudessa. Annetut arvot muuttuvat
sääolosuhteiden mukaan, kuten tuulen, ilman kosteuden ja lämpötilan vaikutusk-
sesta.

** voimassa liitosalueilla. Koko pinnan poisto kahden päivän jälkeen.

Säilytys

Suojattava kosteudelta. Säilytys kuivassa, ilman taivu-
tuksia ja makuuasennossa.

CE-hyväksyntä  mukaisesti

Komponentti 3 ETA 03/0025
ETA 03/0026
ETA 03/0043
ETA 03/0044

Tuotteen käyttö

Käyttö
Valmistele noin 2/3 KEMPEROL® tiivisteestä ja aseta
esikäsitellylle alustalle, levitä KEMPEROL 165 Fleece
välittömästi- ja aseta paikalleen ilman kuplia sekä pai-
namalla. Aseta yksittäiset kuitukangaspalat vähintään
5 cm päällekkäin. Seuraava tuore tuoreelle 1/3 KEM-
PEROL® asetetun tiiviisteen kanssa KEMPEROL 165
Fleece liota aina täysin kyllästymisen saakka välttääk-
sesi materiaalin hävikkiä.
Seinien ja muiden pystysuorien elementtien vähintään
15 cm korkeudella (yläkantista) valmistetaan vähintään
5 cm ylimenolla. Vieraiden tuotteiden liitokset ja ylime-
nevät osat on valmistettava vähintään 10 cm ylimenol-
la.

Hävittäminen

Fleece EAK 04 02 21

Yleiset ohjeet

KEMPER SYSTEM - tuotteita ei saa sekoittaa minkään
järjestelmälle vieraiden aineiden kanssa.
Tekniset tiedotteemme/tietomme ja käyttötekninen konsultaatiomme
antaa aina yrityksemme nykyisen tietämyksen ja kokemuksen mu-
kaiset ohjeet tuotteistamme. Uusi päivitetty painos korvaa edellisen
ja tekee sen pätemättömäksi On olennaisen tärkeää, että tuotteiden
käyttäjällä on viimeisimmät ohjeet saatavillaan. Viimeisimmät ohjeet
ovat saatavilla KEMPER SYSTEM kirjautumisalueella. Käytettäessä
tuotteitamme tarvitaan kaikissa yksittäisissä tapauksissa yksityiskoh-
tainen kohteen ammattimainen tarkastus sen suhteen, onko kysei-
nen tuota ja/tai käyttötekniikka riittävä erityisiin vaatimuksiin ja tarkoi-
tuksiin. Olemme vastuussa tuotteidemme puutteista ainoastaan, kun
kyseisten tuotteidemme teknisten tiedotteidn ohjeita on noudatettu
käsittelyssä. Asianmukainen ja ammattimainen tuotteidemme työstö
on siksi yksinomaan käyttäjän (työntekijän) vastuulla. Tuotteidemme
myynti tapahtuu yksinomaan myynti- ja toimitusehtojemme perusteel-
la.
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