Temaflex SBS5500 Titanium
Tätskiktet som renar luften

Eurotema

Temaflex SBS5500 Titanium
En elastisk tätskiktsmatta uppbyggd av polymiserad bitumen,
avsedd för enlagstäckning, som belagts med vitt skiffergranulat
med titaniumdioxid
som bryter ned skadliga partiklar.
Bitumelit SBS5800

Bitumelit SBS5800 är en elastisk tätskiktsmatta uppbyggd av polymiserad bitumen,
enlagstäckning av yttertak, vid såväl nyproduktion som renovering.
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titaniumdioxid
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Polyesterstomme
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Polyetenfolie

Produktbeskrivning

Verkan av eld & P-märkning

Temaflex SBS5500 Titanium är en tätskiktsmatta
modifierad med mjukgörande elastomer (SBS). Produkten är uppbyggd på en kraftig förimpregnerad, nålfiltad
kompositstomme av spunbond polyester & glasfiber,
vilket ger tätskiktet mycket god dimensionsstabilitet,
draghållfasthet och brottöjning.
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Tätskiktsmattan är godkänd i brandteknisk
klass T för applicering på brännbara och
obrännbara underlag och gamla papptäckningar på ovan nämda underlag.
SBS5800 7x1m
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Teknisk data (EN13707:2004+A2:2009)
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Nominell tjocklek
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Nominell vikt

Täthet efter töjning i kyla

Temaflex SBS5500 Titanium omfattas av 15 års
Bitumelit SBS5800 är godkänd av Skandinaviska
(10+5) garanti
beträffande
såväl
material
som
arbete
Takgarantier
AB som
utfärdar
10+5 års
garanti
genom försäkring
i Allianz.
Läs mer
om projektering,
som ersätter
fel i arbete
eller material.
Läsvillkor
mer påpå
www.takgarantier.se
montage och
www.takgarantier.se.

Enhet

(enligt harmoniserad standard N13707:2004+A2:2009)
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