FLAGON EP/S
Fişă tehnică nr. WPSIT0507-14.01

DESCRIERE

CARACTERISTICI

Membrană sintetică omogenă (nearmată), fabricată din TPO –
poliolefine modificate, obţinute prin co-extrudare.
Fabricat într-o unitate de producţie certificată UNI EN ISO 9001
(Sistem de management al calităţii) şi UNI EN ISO 14001
(Sistem de management de mediu).
Instalarea va fi executată prin aplicatori agreaţi FLAG şi
SOPREMA. Finisaje şi accesorii compuse din prefabricate şi
materiale aprobate FLAG.






Rezistenţă la factorii climaterici şi UV
Rezistenţă la perforare
Adaptabilitate la mişcări structurale
Pliabilitate la temperaturi scăzute

DOMENII DE UTILIZARE
TERASE

 Pentru realizarea detaliilor generale și a finisajelor
necesare pentru structuri hidroizolante din membrane
FLAGON TPO

PROPRIETĂŢI
EP / S 1,50
Grosime

(mm)

1,50

Metoda de
laborator
EN 1849-2

2

1,50

EN 1849-2

2

(N/mm )

≥ 10

EN 12311-2

(%)

≥ 550

EN 12311-2

(N/mm)

≥ 80

EN 12310-2

(mm)

≥ 600

EN 12691

(°C)

≤ -35°

EN 495-5

Etanş

EN 1928 met. B

(%)

≤ 0,5

EN 1107-2

Rezistenţa la îmbătrânire artificială

(UV)

fără fisuri pe suprafaţă

EN 1297

Rezistenţa la sarcină statică

(kg)

≥ 20

EN 12730

Greutate
Rezistenţa la tracţiune

(kg/m )

Elongaţie la rupere
Rezistenţa la sfâşiere
Rezistenţa la impact
Pliabilitate la temperatură scăzută
Rezistenţa la presiune hidrostatică
(6 ore la 0,5 Mpa)
Stabilitate dimensională

STANDARD DE PRODUCŢIE

Grosimi
Lăţimi
Numărul de role pe fiecare palet
Lungime
Culoare

1,50 mm
1,05 m
46
20 m
GRI INCHIS

MARCAJ CE
Membranele FLAGON EP/S sunt produse de către fabrica FLAG SpA (a grupului SOPREMA), aflată în Chignolo d’Isola
(Italia) şi nu fac obiectul marcajului CE pentru folosirea ca membrană accesoriu de detalii, în lipsa unui standard tehnic
armonizat european.
Mulţumită formulei sale, linerul NU ESTE subiect al cerinţelor stabilite prin Regulamentul CLP (EC) Nr. 1272/2008 şi EU n° 487/2013 precum şi amendamentelor subsecvente privind substanţele periculoase.În cazul
colectării produsului ca deşeu, recomandăm trimiterea acestuia către un punct de colectare sau incinerare echipat cu o cameră post-combustie şi un sistem de condensare a fumului. Informaţiile cuprinse şi indicate în
acest document, exceptând acele cerinţe ale marcajulu CE, nu sunt cu titlu exhaustiv, iar producătorul Flag SpA le poate modifica fără un aviz prealabil. Flag SpA, are dreptul de a modifica produsele în orice moment şi
fără un aviz prealabil, în oricare aspect, precum şi să oprească producţia. Flag SpA îşi rezervă dreptul, în funcţie de progresul know-how-ului şi evoluţia tehnologiilor, să modifice fără avertisment compoziţia şi condiţiile
de utilizare ale materialelor produse şi pe cale de consecinţă şi preţul acestora. Ca rezultat al acestui drept, comenzile vor fi acceptate în baza termenilor şi condiţiilor tehnice aplicabile la data primirii informării de plată.

HIDROIZOLAŢII SOPREMA SRL – Adresă: Bd. Gheorghe Şincai Nr.9 Bl.3, Sc.C Et.8 Ap.35 Sector 4 BUCUREŞTI – ROMÂNIA Cod postal: 040312
SOPREMA îşi rezervã dreptul de a modifica şi a îmbunătăţi compoziţia materialelor comercializate şi prin urmare preţul lor fãrã un anunţ în prealabil. Aşadar, toate
comenzile vor fi acceptate numai în conformitate cu condiţiile şi specificaţiille tehnice valabile la data comenzii.
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www.soprema.com www.flag.it E-mail: contact@soprema.ro

