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Tekniset tiedot
Materiaali
Murtovenymä
Vetolujuus
Paksuus

Polypropeeni kuitukangas
55% (+/- 30%) [EN ISO 10319]
4.5 kN/m (-10%) [EN ISO 10319]
0.80 mm (+/- 20%) [EN ISO 9863-1]

* nämä arvot saattavat vaihdella riippuen ympäristön olosuhteista kuten lämpötilasta, ilmankosteudesta ja pinnan tyypistä.
** nämä tiedot pätevät täysin kuivuneelle tuotteelle.

Tuotekuvaus
Soudal Geotextile on polypropeenista
valmistettu neulapoimutettu ja lämpökäsitelty
kuitukangas, joka on valmistettu ilman liimaa
tai kemiallista sideainetta. Käytetään yhdessä nestemäisten Soudatight tiivistysaineiden
kanssa saumojen-, rakojen- ja halkeamien
tiivistyksessä.
Ominaisuudet
• Erittäin hyvä imeytyminen Soudatight LQ,
SP, SP GUN ja Hybrid kanssa.
• Käyttövalmis
• Helppo asentaa
• Joustava
• Sisä- tai ulkokäyttöön
• Ilma- ja höyrytiivis yhdessä Soudatight LQ,
SP: n kanssa.
• Ilma- ja vesitiivis yhdessä Soudatighthybridin kanssa

Käyttö
Voidaan käyttää mm. ilmatiivistyksiin.
Soudatight tuotteiden kanssa:
• Lattia- seinäliitokset
• Saumat, raot, halkeamat ja reiät
• Huonosti asennettu tai leikattu PU-vaahto
• Ikkunaliitokset
• Läpiviennit
• Liikuntasaumat
Pakkaus
Väri: valkoinen
Pakkaus: Leveys 150 mm, pituus 20 m,
6 rullaa / ltk.
Pinnat
Pinnat: kaikki yleisimmät rakennusmateriaalit.
Kunto: Pintojen tulee olla puhtaat, pölyttömät ja
rasvattomat. Pinnat voivat olla hieman kosteita.
Esikäsittely: Levitä Geotextile aina märän
Soudatight-kerroksen päälle (LQ, SP, SP
GUN tai Hybrid).

Huomioitavaa: Tämä tekninen tuoteseloste korvaa kaikki aiemmat versiot. Kaikki tässä teknisessä tuoteselosteessa annetut ohjeistukset
ovat pitkäaikaisten testiemme ja kokemuksemme tulosta ja ne on annettu hyvässä uskossa. Koska erilaisia materiaaleja ja pintoja kuten
myös mahdollisia käyttökohteita ja -tapoja on suuri määrä ja ne ovat kontrollimme ulkopuolella, emme voi ottaa vastuuta saavutetuista
tuloksista. Kaikissa tapauksissa suosittelemme alustavien testien suorittamista ennen varsinaisen lopullisen työn aloittamista. Soudal
pidättää oikeuden muuttaa tuotteita ilman ennakkoilmoitusta.
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Asennus
Asennus: Ennen Geotextilen-levitystä on
levitettävä kerros Soudatight LQ-, SP-, SP
GUN- tai Hybridiä. Asenna sitten Geotextile
vielä märälle pinnalle. Vältä ryppyjä ja
ilmakuplia ja paina Soudatextile tiukasti märän
kerroksen päälle. Levitä lopuksi uusi
Soudatight LQ-, SP-, SP GUN- tai Hybridkerros Geotextilen päälle, vähintään 2 cm
kankaan reunojen yli.
Käyttöturvallisuus
Noudata normaalia teollisuushygieniaa.
Lisätietoja pakkauksesta ja
käyttöturvallisuustiedotteesta, jonka
toimitamme pyynnöstä.

Huomioitavaa: Tämä tekninen tuoteseloste korvaa kaikki aiemmat versiot. Kaikki tässä teknisessä tuoteselosteessa annetut
ohjeistukset ovat pitkäaikaisten testiemme ja kokemuksemme tulosta ja ne on annettu hyvässä uskossa. Koska erilaisia
materiaaleja ja pintoja kuten myös mahdollisia käyttökohteita ja -tapoja on suuri määrä ja ne ovat kontrollimme ulkopuolella, emme
voi ottaa vastuuta saavutetuista tuloksista. Kaikissa tapauksissa suosittelemme alustavien testien suorittamista ennen varsinaisen
lopullisen työn aloittamista. Soudal pidättää oikeuden muuttaa tuotteita ilman ennakkoilmoitusta.
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