Easy-Form®

Uniwersalna taśma łącząca
Zalety produktu:
łatwe formowanie

krepowane aluminium
z powłoką akrylową

butylowa warstwa
klejąca

Rozciągliwość do 60% dzięki
zastosowaniu specjalnej
technologii krepowania
aluminium

folia zabezpieczająca
dwuczęściowa

• wysoka trwałość – aluminium z powłoką akrylową
• bardzo dobra przyczepność
do podłoża
• wysoka elastyczność
(do 60%)
• szeroki zakres zastosowań
• uniwersalna – do wszystkich rodzajów dachówek
• 4 kolory - możliwość
dopasowania do koloru
pokrycia
• łatwy i bezproblemowy
montaż
• samoprzylepne podłoże
butylowe
• dwuczęściowa folia
rozdzielcza jako osłona
butylu

Easy-Form® - to nowoczesna taśma klejąca przeznaczona do
zastosowania na wszelkiego rodzaju połączenia i uszczelnienia w obrębie dachu, jak np. połączenie dachu i komina czy
też dachu i ściany.
Easy-Form® wykonana jest z aluminium w nowoczesnej
technologii umożliwiającej jej bardzo dużą elastyczność
(do 60% w kierunku wzdłużnym) z jednoczesnym zachowaniem wysokiej trwałości wykonywanych połączeń. Jest
znakomitą alternatywą dla obróbek kominowych wykonywanych z ołowiu, miedzi, cynku czy aluminium ze względu
na wysoką elastyczność, mały ciężar i trwały kolor w
wyniku zastosowanej stabilizacji UV.

Zakres stosowania:
•
•
•
•

obróbka komina
połączenie dachu i ściany
obróbka lukarn
wszystkie rodzaje pokryć
dachowych
• nowe budynki i remonty
• i wiele innych

Foto: KAMPA-Haus

Uniwersalna taśma łącząca

Easy-Form®

Montaż

Easy-Form® dzięki swoim
właściwościom zapewnia
prosty i bezproblemowy
montaż. Łatwe, ręczne
profilowanie i cięcie materiału
nie wymaga dużego wysiłku i
specjalnych narzędzi.
Znakomita przyczepność do
podłoża zapewnia szczelność
połączeń. Podłoże do montażu
musi być suche i bez
zanieczyszczeń.

600 mm
450 mm
300 mm
250 mm
200 mm

Materiał

Wysokiej jakości aluminium z
powłoką akrylową. Poliestrowa włóknina jako wzmocnienie. Samoprzylepna warstwa
butylowa na całej powierzchni.
Dwuczęściowa folia rozdzielcza
jako osłona butylu.

Kolor
•
•
•
•

ceglasty
brązowy
antracyt
cynk-szary

-0154
-0248
-0469
-0470

Easy-Form® - różne szerokości produktu i cztery dostępne
kolory gwarantują szeroki zakres zastosowania. Akrylowa
powłoka zapewnia wysoką trwałość materiału i perfekcyjny
wygląd połączenia przez całą, wieloletnią żywotność obróbki.

Dane techniczne
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Kąt pochylenia dachu

> 10°

Odporność temperaturowa

-30°C do +80°C

Temperatura montażu

+5°C do +40°C

Odporność na UV

stabilna

Wodoszczelność

wodoszczelna

Grubość

1,2 mm

Szerokość

300 mm

450 mm

Długość rolki

5m

5m

Folia rozdzielcza

130/170 mm

170/280 mm

Waga rolki

ok. 2,25 kg

ok. 3,37 kg

Ilość rolek w kartonie

5 szt.

2 szt.

Nr artykułu

KW 0300-05-kolor

KW 0450-05-kolor

TS-05#05-PL-0309

