Офіційний представник в Україні
ТОВ «Смарт Маркет»

Firestone EPDM GeoGard (1,14 мм), (1,52 мм)
1.

Опис
Firestone EPDM GeoGard - вулканізована одношарова синтетична
мембрана, яка виготовляється з синтетичного каучуку на основі
етилен-пропілен-дієнового
терполімеру
(EPDM).
Мембрана
виготовляється різних размірів. Залежно від габаритів, поверхня
гідроізоляції може бути безшовною (до 930 кв.м). В інших
випадках, для отримання необхідних розмірів, використовується
самоклеюча стрічка QuickSeam Splice та праймер QuickPrime Plus.

2.

Підготовка
Мембрана: Розкладіть полотна мембрани на поверхні основи і
залиште в розкладеному стані приблизно на 30 хв. перед
склеюванням.
Основа: Основа повинна бути чистою, рівною, сухою, а також не
мати гострих предметів, сторонніх матеріалів, слідів масел,
мастил та інших матеріалів, які можуть пошкодити мембрану.

3.

Застосування
Використовуйте Firestone GeoGard відповідно до її технічного призначенням використовуючи оригінальні
комплектуючі.

4.

Інсталяція мембрани
Необхідний розмір мембрани прораховується відповідно до розміру дна резервуара, берегів, області
кріплення мембрани, а також, з урахуванням запасу для зрощування мембрани.
Характеристики
Фізичні:

EPDM мембрана поєднує в собі високу еластичність і високу міцність на розрив.

Зберігає еластичність за низьких температурах до (-45°C).

Стійка до перепадів температури до 130°C.

Відмінна стійкість до впливу лужних дощів.

Стійкість до УФ випромінювання і концентрації озону.

Слід уникати контактів з деякими видами промислових масел,
нафтопродуктами.

Технічна інформація

5.


Основа

Колір

Розчинники

Щільність(%)

Стан
Упаковка / Термін придатності / Умови зберігання
Технічні:

6.

Синтетичний каучук
Чорний
Відсутні
100
Вулканізована

Упаковка:
Ширина

6.10 м
7.62 м
9.15 м
12.20 м
15.25 м

Довжина

Розмір рулона

30.50 м
30.50 м
30.50 м
30.50 м
30.50 м

2.44 м - ϴ0,45 м
3.35 м - ϴ0,5 м
3.35 м - ϴ0,5 м
3.35 м - ϴ0,5 м
3.35 м - ϴ0,5 м

Вага рулона (1.14 мм)

Вага рулона (1.52 мм)

232.57 кг
290.52 кг
348.85 кг
465.13 кг
581.41 кг

362.80 кг
453.20 кг
544.20 кг
725.60 кг
907.00 кг

Умови зберігання: зберігати в оригінальній закритій упаковці, запобігати механічним пошкодженням і
проколам. Тримати подалі від джерел займання і відкритого вогню.
Термін придатності: 50 років.

