Τεχνικά Φυλλάδια
Den Braven Aluband

Ασφαλτική ταινία µε επένδυση αλουµινίου
Πρόσθετη πληροφορία
Αντοχή στον παγετό κατά τη
µεταφορά
Θερµοκρασία αντοχής

Up to - 15°C
- 40°C to + 80°
C

Θερµοκρασία εφαρµογής

0°C to + 35°C

Πυκνότητα

1,40 g/m2

Αυτές οι τιµές είναι τυπικές ιδιότητες και µπορεί να
διαφέρουν +/- 3%

Περιορισµοί
•

Δεν είναι κατάλληλο για PE, PP, PC, PMMA και PTFE

Περιγραφή προϊόντος

Προετοιµασία και εφαρµογή

Η DB Aluband είναι αυτοκόλλητη ασφαλτική ταινία µε

Πριν χρησιµοποιήσετε το Den Braven Aluband διαβάστε το

επικάλυψη αλουµινίου. Αντέχει στο νερό, την υγρασία και την

Φύλλο Δεδοµένων Ασφαλείας. Οι επιφάνειες πρέπει να είναι

ηλιακή ακτινοβολία.

καθαρές, στεγνές και χωρίς σκόνες, γράσα ή άλλα σαθρά

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
•

Εξαιρετική πρόσφυση στα περισσότερα οικοδοµικά υλικά

•

Βάφεται

•

Διαθέσιµο σε πολλές διαστάσεις και χρώµατα

•

Αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία

υλικά. Συνιστάται δοκιµή πρόσφυσης του υλικού πριν την
εφαρµογή. Καθαρίστε τις επιφάνειες καλά µε Zwaluw Cleaner
(PDS 7.82). Για καλύτερα αποτελέσµατα οι πορώδεις
επιφάνειες µπορούν να ασταρωθούν µε Zwaluw ALU PRIMER.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο τεχνικό µας
τµήµα.

Καθαρισµός
Το υλικό, οι επιφάνειες και τα εργαλεία µπορούν να

Εφαρµογές
Το DB Aluband µπορεί να χρησιµοποιηθεί για επιδιορθώσεις

καθαριστούν µε Zwaluw Cleaner.

και στεγανοποιήσεις αρµών σε καµινάδες, στηθαία,

Χρώµατα

υδρορροές, φεγγίτες, λούκια, κεραµοσκεπές, πέργολες κλπ.

•

Ασηµί

Εφαρµόζεται εύκολα στο επιθυµητό σχήµα. Έχει αντοχή στις

•

Μπεζ

ακραίες καιρικές συνθήκες και το σχίσιµο.

•

Κεραµιδί

Οδηγίες χρήσης

•

Kόκκινο

Το DB Aluband έχει µια άµεση πρόσφυση σε πολλές επιφάνειες.

Ως γενικός κανόνας υπολογίστε το φάρδος και προσθέστε
100mm, δηλαδή 50mm για κάθε πλευρά. Εάν εφαρµόσετε δύο

Συσκευασία

στρώσεις ή και παραπάνω από την ταινία θα πρέπει να

•

υπάρχει υπερκάλυψη τουλάχιστον 25mm. Για περισσότερες
πληροφορίες απευθυνθείτε στο τεχνικό µας τµήµα.

Ρολό
Για τεχνικές πληροφορίες , παρακαλούµε απευθυνθείτε στη
σελίδα του προϊόντος
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Τεχνικά Φυλλάδια
Den Braven Aluband

Ασφαλτική ταινία µε επένδυση αλουµινίου
τους εκάστοτε όρους της Den Braven περί πώλησης και παράδοσης που αναρτώνται στην
ιστοσελίδα της . Το παρόν έγγραφο αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά 30/1/2014.

Διάρκεια ζωής
Στην κλειστή αρχική συσκευασία µεταξύ + 5°C και + 25°C, η
διάρκεια ζωής µέχρι 24 µήνες από την ηµεροµηνία
παραγωγής, αποθηκευµένο σε στεγνό µέρος.

Υγεία & Ασφάλεια
Το Φύλλο Δεδοµένων Ασφαλείας Υλικού πρέπει να διαβαστεί
και να κατανοηθεί από τον χρήστη πριν την εφαρµογή. Είναι
διαθέσιµο στην επίσηµη ιστοσελίδα της Den Braven.

Ποιότητα & εγγύηση
Η Den Braven εγγυάται ότι το προϊόν συµµορφώνεται, µέσα
στο χρονικό όριο διάρκειας ζωής, µε τις τεχνικές
προδιαγραφές του.
Νοµικές σηµειώσεις
Οι πληροφορίες και γενικές υποδείξεις του παρόντος εγγράφου καθώς και των ηλεκτρονικών ή/
και ψηφιακών εκδόσεων που αφορούν στην εφαρµογή και στη χρήση των προϊόντων της Den
Braven βασίζονται στην σηµερινή γνώση και εµπειρία σχετικά µε την χρήση και εφαρµογή του
προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση οι υποδείξεις αυτές αποτελούν ένα γενικό πλαίσιο του οποίου η
τήρηση εξαρτάται απόλυτα και συνδέεται µε την εκ µέρους του χρήστη αφενός µεν χρήση ή/και
εφαρµογή του προϊόντος σύµφωνα µε τον σκοπό του και αφετέρου µε την ασφαλή και κατάλληλη
φύλαξη και αποθήκευση αυτού. Η Den Braven κατέβαλε κάθε προσπάθεια διασφάλισης της
εγκυρότητας των πληροφοριών του παρόντος , δεν φέρει όµως καµία ευθύνη για τις τυχόν
παραλείψεις ή/και τις συνέπειες εκ της εφαρµογής και χρήσης του προϊόντος και δη εκ των
διαφορετικών συνθηκών εφαρµογής, των υλικών, των υποστρωµάτων κλπ. Η Den Braven δεν
παρέχει οιαδήποτε εγγύηση σχετική µε την εµπορευσιµότητα ή την καταλληλότητα ή τον σκοπό
αγοράς και χρήσης του προϊόντος , ως εκ τούτου καµία απαίτηση κατά της Den Braven δεν µπορεί
να θεµελιωθεί στη βάση των αναγραφόµενων πληροφοριών, γενικών υποδείξεων ή κάθε άλλης
µορφής παρεχόµενων οδηγιών . Το παρόν δεν αποτελεί , ούτε µπορεί να ερµηνευθεί ως οιαδήποτε
µορφή εγγύησης του προϊόντος και των χαρακτηριστικών ή/και ιδιοτήτων του , ούτε
συνεπάγεται οιαδήποτε µορφή συµβατικής δέσµευσης, ούτε αποτελεί συνοµολογηµένη ιδιότητα
του προϊόντος. Ουδεµία ευθύνη της Den Braven στο πλαίσιο του παρόντος εγγράφου ή/και
εξαιτίας αυτού µπορεί να γίνει δεκτή. Ο αγοραστής- χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η
επιλογή του προϊόντος εκ µέρους του ουδόλως σχετίζεται µε το παρόν έγγραφο και περαιτέρω
αναγνωρίζεται και αποδέχεται ότι αποθηκεύει , χρησιµοποιεί και εφαρµόζει το προϊόν µε
αποκλειστικά δική του ευθύνη. Ο αγοραστής –χρήστης οφείλει να ενηµερώνεται για το προϊόν
και τη χρήση του από το σχετικό έγγραφο οδηγιών , καθώς και ιδίως να διενεργεί τις δικές του
δοκιµές σχετικές µε την καταλληλότητα και το σκοπό χρήσης, δεδοµένου ότι µόνον εκείνος
γνωρίζει τις ακριβείς ανά περίπτωση, συνθήκες εφαρµογής, υλικών κλπ . Η Den Braven δεν φέρει
καµία ευθύνη για ακατάλληλη χρήση ή/και εφαρµογή ή/και διάθεση του προϊόντος εκ µέρους των
αγοραστών- χρηστών. Η Den Braven δεν ευθύνεται για τις συνθήκες διακίνησης , αποθήκευσης και
φύλαξης του προϊόντος. Όλες οι παραγγελίες του προϊόντος γίνονται δεκτές και διέπονται υπό
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