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NV 110 
Tkani filc

> posebno tkani filc
> posebej za specialno hidroizoalcijo WD 1K
> za izdelavo hidroizolacije armirane s filcem
> na voljo v različnih širinah
> s prefabriciranimi modeliranimi deli sistema

Opis izdelka

Murexin NV 110 tkani filc je posebej za Murexin WD 1K specialno hidroizolacijo razvit filc z gramaturo 110 
g/m².
Namenjen je za izdelavo armirane hidroizolacijske membrane, za nadzor debeline sloja in za premostitev 
razpok.
Poseben proizvodni postopek omogoča, da se tkani filc NV 110 popolnoma prepoji s specialno hidroizolacijo 
WD 1K in s tem omogoči zanesljivo izdelavo hidroizolacijske membrane.
Zaradi posebnega tkanja filca je omogočeno lažje vtiskovanje v specialno hidroizolacijo WD 1K brez nastajanja 
gub in zračnih žepov. 

20,0 cm x 50 m
27,5 cm x 50 m
35,0 cm x 50 m
55,0 cm x 50 m
70,0 cm x 50 m
90,0 cm x 50 m

NV 110 tkani filc notranji vogalnik 15 x 8 x 15 cm a' 20 kos/karton
NV 110 tkani filc zunanji vogalnik 8,5 x 8 x 8,5 cm

Oblika pri dobavi:
Embalaža Zunanja embalaža Paleta

1 M / ROLA 18
50 M / ROLA 36
50 M / ROLA 54
20 kom. / kom. 20 5.000
1 M / ROLA 50

Skladiščenje: 
V hladnem in suhem prostoru, zaščiteno pred zmrzaljo in prašenjem.
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Navodila za uporabo

Priporočeno orodje: 
Tkani filc NV 110 najlepše razrežemo z Murexin škarjami za filc.

Vgradnja: 
Po nanosu specialne hidroizolacije WD 1K vanjo vtisnemo tkani filc NV 110 brez nastanka gub in zračnih 
žepov. 
Dokler je prvi sloj specialne hidroizolacije WD 1K še svež, vtisnjeni filc NV 110 prevlečemo s specialno 
hidroizolacijo WD-1K, tako, da ga popolnoma prekrijemo.

Tehnični podatki

Barva bela
Teža površine 110 g/m²
Debelina plasti 0,55 mm

Napotki glede izdelka in obdelave

Napotki glede materiala:
- Pri obdelavi zunaj idealnega območja temperature in/ali vlažnosti zraka se lahko lastnosti materiala bistveno spremenijo.
Napotki za okolico:
Enaki, kot za specialno hidroizolacijo WD 1K
- Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo, vetrom in vremenskimi vplivi!

Nasveti:
- Upoštevajte tehnične liste vseh izdelkov MUREXIN, uporabljenih v sistemu.
- Za izboljšavo del shranite originalno zapakiran proizvod zadevne serije.

Naši podatki so povprečne vrednosti, ki so bile ugotovljene v laboratorijskih pogojih. Zaradi uporabe naravnih surovin lahko navedene vrednosti 
posameznih dobav rahlo odstopajo, kar pa ne vpliva na ustreznost izdelkov.

Varnostni napotki

Ta tehnični list temelji na obširnih izkušnjah. Prizadevamo si, da bi svetovali po najboljših močeh, vendar to ni pravno zavezujoče in ne vzpostavlja 
pogodbenega razmerja ali stranske obveznosti iz prodajne pogodbe. Za kakovost materialov jamčimo v okviru naših splošnih pogojev poslovanja. Naše 
izdelke lahko uporabljajo samo strokovnjaki in/ali izkušene, strokovne in ustrezno usposobljene osebe. Uporabnik ima tako še vedno obvezo, da se v 
primeru nejasnosti pozanima in da obdelava poteka strokovno. Načeloma priporočamo, da najprej izdelek preizkusite na poskusni površini ali z 
majhnim preizkusom. Seveda pa pri tem ni mogoče upoštevati vseh morebitnih sedanjih in prihodnjih primerov uporabe in posebnosti. Podatki, za 
katere se smatra, da jih strokovnjaki poznajo, niso navedeni; Upoštevati je treba veljavne tehnične, nacionalne in evropske standarde, smernice in 
navodila zadevnih materialov, podlog in naslednji sestavi! V dvomih stopite v stik z nami. Ob izdaji nove različica ta preneha veljati. Vselej najnovejša 
navodila, varnostni list in splošne pogoje poslovanja najdete na spletu na www.murexin.com.


