
POPIS VÝROBKU:

Dĺžka: 20,0 m

Šírka: 1,0 m

Hrúbka: 1,5 mm

Farba: svetlo sivá

Vložka: bez výstužnej vložky

OBLASŤ POUŽITIA:

PODMIENKY ZVÁRANIA:

SKLADOVANIE:

Cosmofin GG plus Homogen D
Detailová fólia 

Cosmofin GG plus Homogen D detailová fólia s hrúbkou 1,5 mm je určená na 
izolovanie vnútorných / vonkajších rohov, prestupov a iných detailov striech, ak 
nie je možné použiť detailové a prestupové tvarovky.

Skladuje pod prístreškom mimo zdroja sálavého tepla. Predávajúci neručí za 
vady vzniknuté dlhodobým alebo neodborným skladovaním, prípadne 
nesprávnou aplikáciou v rozpore s aplikačným návodom.  
V prípade kontaminácie povrchu prachom alebo nečistotami je potrebné pred 
zváraním povrch očistiť Monarplan čističom.

Fólia musí byť zbavená nečistôt. Mala by byť suchá a zbavená rosy, dažďa iných 
zdrojov vlhkosti. Nová fólia zvyčajne nevyžaduje čistenie pred automatickým 
zváraním. Fólia, ktorá bola rozvinutá a ponechaná pôsobeniu prostredia dlhšie 
ako 12 hodín alebo znečistená, si pred použitím vyžaduje. Fólia, ktorá bola 
vystavená niekoľko dní vzduchom prenášanej nečistote, chôdze, roseniu alebo 
ľahkým zrážkam, sa obvykle čistí pomocou čistej bielej handričky a čističa 
Monarpaln Cleaner. Predtým je však povrch treba vyčistiť vlhkou handričkou. V 
prípade dlhodobého pôsobenia vody sa na eliminácie vody z povrchu odporúča 
použiť handričku navlhčenú v THF rozpúšťadle. Pred zváraním je nutné počkať, 
kým sa rozpúšťadlo vyparí.
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TECHNICKÉ PARAMETRE:

Parametre Jednotky
Hodnota / 

Vyhlásenie

Dĺžka m 20,0

Šírka m 1,0

mm 1,5

svetlo sivá

Trieda E

BALENIE:

Parametre Hodnota

20

400

44

880Hmotnosť palety (informatívna) kg

Jednotky

Počet rolí na palete ks

Plocha na palete m2

Hmotnosť role kg

Farba

Reakcia na oheň  STN-EN 13501-5

Skúšobná metóda / 

Klasifikácia

Hrúbka

Oficiálnym predajcom produktov ICOPAL na slovenskom trhu je: 

BRAMAC - strešné systémy, spol. s r.o. 
Mojmírovská 9 
951 12 Ivanka pri Nitre 
+421 37 692 00 00 
infosk@bmigroup.com 

icopal.sk
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