ARSTYL® FLEX &WALLSTYL® FLEX ПРОФИЛИ

1.Материал
Име на продукта:
ARSTYL® FLEX & WALLSTYL® FLEX ПРОФИЛИ
Съставен материал:
Гъвкава, жълта полиуретанова пяна с висока плътност.
Плътност:
Приблизително 350 kg / m3
Фабрична завършеност:
Боядисани с бял мат акрилен грунд
2.Специфични характеристики:
Видими повърхности:
Производствената техника гарантира твърда и гладка повърхност и точно
повторение на мотива.
Повърхности за залепване:
Наклонени повърхности (20) за по-лесен монтаж и ограпавени за по-добра
адхезия.
Размери:
Дължина на профилите: 2m ( ±15mm)
Термично и хидро разширение:
Тестове показват, че материалът има поведение близко до това на дървото:
промяната на температурата и по-специално на влажността може да окаже
влияние на размерите на материала. Прилагат се същите предпазни мерки. За да
се осигури качество и дълготрайност на продукта, от съществено значение е да
се спазват изискванията за монтаж, съхранение и залепване спрямо
инструкциите.

3. Употреба
Условия на монтаж и съхранение: За най-добри резултати, продуктът да бъде
монтиран и съхраняван в условия близки на тези при крайна употреба. Монтаж
върху мокра повърхност (прясна мазилка) и при ускорени условия на съхнене
(пистолет с топъл въздух, обезвлажнител, изключително висока температура)
трябва да се избягва.
Основа:
Подходящи повърхности са: повърхности с мазилка или хартиен тапет, замазка.
Повърхностите трябва да са чисти, сухи, обезпрашени, обезмаслени и равни.
Ако продуктът ще се прилага върху специфични основи, моля консултирайте се
с нашия технически отдел.
Инструменти :
Препоръчва се трион HDPS – PU и комплект инструменти на NMC VARIO или
кутия за рязане VARIO PLUS.
Лепило и снадки:
Нанесете обилно лепило ADEFIX® върху основата, върху която ще се лепи с
пистолет (за тубите) или шпатула. След това поставете декоративния елемент
върху основата и притиснете силно. Избършете излишъка лепило с помощта на
шпатула или мокра гъба (вижте инструкциите за монтаж). Придържайте, ако е
необходимо.
Ширина на фугата: между отделните профили приблизително 2-3 мм.
Температура на приложение: +5 ° C до +35 ° C
Почистващи продукти (преди втвърдяване): вода
Обработка на повърхността:
Профилите ARSTYL® FLEX и WALLSTYL® FLEX могат да се боядисват с
всички бои благодарение на фабрично-заводското покритие от грунд, с
изключение на силикатни продукти.
Максимален радиус:
Таблицата посочва минималната крива, позволена за всеки артикул от ARSTYL®
FLEX и WALLSTYL® FLEX.
Продукт
FL1 FLEX
Z1 FLEX
Z10 FLEX
Z13 FLEX
Z15 FLEX
Z16 FLEX
Z18 FLEX
Z19 FLEX
Z30 FLEX
Z31 FLEX
Z32 FLEX
Z1240 FLEX

Размери в мм
80x12
105x40
40x20
80x20
40x40
70x50
60x50
80x80
80x20
80x20
80x20
40x40

Минимален радиус на огъване /
изкривяване в см.
90cm – 2’11 7/ 16’’
140cm – 4’7 1/8’’
40cm – 1’3 6/8’’
55cm – 1’9 5/8’’
155cm – 5’ 1’’
165cm – 5’4 7/8’’
200 cm – 6’6 3/4’’
250cm – 8’2 3/8’’
90cm – 2’11 7/16’’
90cm – 2’11 7/16’’
90cm – 2’11 7/16’’
250cm – 8’2 3/8’’

4. Специални инструкции:
Регулации относно опасни субстанции:
Продуктите ARSTYL FLEX и WALLSTYL FLEX се класифицират като нито
„много токсични”, нито „токсични”, съгласно регулациите относно опасните
субстанции.
Важна забележка:
Елементите са декоративни с изключване на всякаквa носеща функция; не сa
проектирани да поемат натоварване и трябва да се изолират с гъвкави връзки от
елементи пренасящи напрежение и движение.

