
Habosított-koextrudált PVC hullámlemez 
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Egyéb profilok külön feltétel szerint érhetők el. 

 
 
 
Tulajdonságok: 
 

• Alacsony súly   
• Gazdaságos 
• Könnyen szerelhető  
• Matt felület 
• Vízálló 
• UV-álló 
• Modern színek 
• Magas hőmérsékletállóság 
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A hullámos CFSa Brett Martin által gyártott fedett, nem áttetsző, hullámos, merev habosítású PVC lemez.  
A lemezt koextrudált felületi rétege jellemzi, ami hosszú élettartamot és színtartósságot kínál. A 
külső felület színezett, míg a belső felület fekete. Különféle nem szabályozott építési projektben és létesítményben, 
például fészerekben, melléképületekben, és előtetőkben való felhasználásra alkalmas. Ez a 
standard profilok és színek széles választékában kapható, fekete, zöld, piros és szürke színben. 

Minőség 
ISO 9001 szerint gyártva 

Kezelés és biztonság 
Ne lépjen közvetlenül a tetőre. Használjon járólapokat. A munkát a helyi biztonsági szabályozásoknak megfelelően végezze. 

Tárolás 
Tárolja árnyékos helyen, szerelés előtt óvja közvetlen napsugárzástól és esőtől. Kerülje a lemezek 
hőelnyelő anyagokkal történő letakarását. Kerülje a vegyszerekkel való érintkezést. Óvja a lemezeket fizikai sérüléstől. 

Szerelés 
Kerülje a sötét színű tetőanyagot, kitöltőket és tömítőanyagokat. Hagyjon megfelelő ráhagyást a 
hőtágulás számára. A rögzítésekhez fúrt furatokat túlmérettel kell készíteni. A lemezhosszokat korlátozni kell, annak biztosítására, hogy 
ne legyen túlzott mozgás a szélső átlapolásoknál. 

Bár a hullámos CSF Co-ex ellenáll a legtöbb vegyszernek, kerülendő az érintkezés oldószerekkel, pl. kreozot vagy hasonló 
faanyagvédő szerek. A hullámos CSF Co-ex alkalmazása során hagyjon megfelelő 
ráhagyást a hőtágulás számára. A rögzítésekhez fúrt furatokat ráhagyással kell készíteni és a lemezhosszokat 
korlátozni kell, hogy ne legyen túlzott mozgás a szélső átlapolásoknál. 

A hullámos CSF Co-ex lemezek általános feltétele és a rögzítések és tömítőanyag biztonságát időszakosan ellenőrizni 
kell a szerkezet általános karbantartásának részeként, amelybe azok beépítésre kerülnek. 

Üzemi hőmérséklet 
A tartós, –20°C és 70°C közötti hőmérsékleten történő üzemhez. 

Karbantartás 
A termék jó állapotban tartása érdekében azt időszakosan tisztítsa meg megfelelő mosószeres 
tisztítóval. Ne használjon oldószeres tisztítókat. Ne dörzsölje kefével vagy éles eszközökkel. A magasfényű 
felületen marad egy kis szennyeződés, de lágy mosószer minden megtapadó szennyeződést eltávolít. Kerülje a tisztítást 
forró napsütésben vagy magas hőmérsékleten. 
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