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Disbon HS 8511 Vlies
Polyestervlies als wapening in de coatinglagen.

Materiaal

Als wapening in de afwerklagen Disbon 7533 PMMA-Dichtschicht en Disbon 7534 PMMA-Dichtschicht
thix.

Toepassing

■ verstevigt de afwerklaag
■ verbetert de scheuroverbruggende eigenschappen van de coating
■ in verschillende breedtes te leveren
■ op maat te knippen met een textielschaar

Eigenschappen

Polyestervezelvlies, ca. 110 g/m² oppervlaktegewichtMateriaalbasis

Breedte x lengte
10,50 cm x 50 m
20,00 cm x 50 m
26,00 cm x 50 m
52,00 cm x 50 m
105,00 cm x 50 m

Verpakking

witKleur

droog, tegen vocht beschermd en liggend bewaren.Opslag

Verwerking

Disbon HS 8511 Vlies wordt over het gehele oppervlak aangebracht. Eerst een laag coating
aanbrengen, het Disbon HS 8511 Vlies op de natte coating leggen en met een roller plooi- en
blazenvrij aandrukken. Eventueel ingesloten lucht vanuit het midden van het weefsel naar buiten
drukken. Direct daarna nat-in-nat een tweede coatinglaag aanbrengen zodanig dat het weefsel geheel
in de totale laag is weggewerkt.
Het Disbon HS 8511 Vlies 1x en minimaal 5 cm overlappend aanbrengen.

Verwerkingsmethode

Raadpleeg het technisch informstieblad Disbon 7533 PMMA-Dichtschicht of Disbon 7534 PMMA
Dichtschicht thix

Opbouw van het verfsysteem

Verwijzingen

Actuele informatie is op aanvraag te verkrjgen.Certificaat

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.Afval
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Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

12

Werk H
DIS-8511-011777

ETA-12/0275

Wapeningsweefsel voor vloeibare dakbedekking op basis van reactieve
polymetylacrylaat

ETAG 005

Systeembestandeel in Disbon Fast´n´Flex

Weerstand tegen vliegvuur en
stralingswarmte klasse FRoof

Brandclassificatie klasse E

Gevaarlijke stoffen geen

Gebruiksduur W3

Klimaatzone M en S

Nuttige belasting P1 tot P3

Dakneiging S1 tot S4

Laagste oppervlakte temperatuur TL3

Hoogste oppervlaktetemperatuur TH3

CE-markering

ETAG 005
In de ETAG 005 worden de prestatiekenmerken en prestatieklassificaties gedefinieerd. De ETA
(European Technical Assessment) is een Europees geharmoniseerde testmethode voor
bouwproducten.

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen.
Moeten ondergronden behandeld worden die niet in deze TI worden vermeld, vraag dan een object
gericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Technisch advies
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Deze Technische Informatie werd samengesteld op basis van de laatste stand in de verftechniek en onze ervaring. Gezien de grote verscheidenheid aan ondergronden en objectomstandigheden aanvaarden wij op grond van de inhoud van deze
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