TECHNISCHE FICHE
S-Felt A 300
UITVLAKLAAG

PRODUCTBESCHRIJVING

S-Felt A 300 is een uitvlaklaag gemaakt van polypropyleen (PP).
TOEPASSINGEN
 S-Felt A 300 wordt gebruikt als uitvlaklaag tussen Sarnafil® of Sikaplan®
membranen en ruwe oppervlakken.
EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN







PROEVEN

Bitumen resistent
Niet rottend
Hoge weerstand tegen bacteriële aantasting
Lange levensduur
Gemakkelijk te plaatsen
Recycleerbaar

NORMEN EN GOEDKEURINGEN
Brandreactieklasse volgens EN 13501-1
Kwaliteitsmanagementsysteem EN ISO 9001 / 14001

PRODUCTINFORMATIE
VORM

UITERLIJK / KLEUR
Gestructureerd oppervlak / gekleurd
VERPAKKING
S-Felt A 300 rollen zijn individueel ingepakt in zwarte PE-folie
Rol lengte:
50,00 m
Rol breedte:
2,00 m
Gewicht rol:
30,00 kg

OPSLAG

OPSLAGCONDITIES / HOUDBAARHEID
S-Felt A 300 moet worden opgeslagen in droge omstandigheden en in
horizontale positie. Beschermen tegen direct zonlicht.
De paletten niet op elkaar stapelen tijdens transport of opslag.
S-Felt A 300 heeft geen vervaldatum indien correct opgeslagen.
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TECHNISCHE GEGEVENS

CHEMISCHE BASIS
100% Polypropyleen (PP)
LENGTE
50,00 m
BREEDTE
2,00 m (± 2%)
DIKTE

(EN 9863)

1,9 mm (± 10%)
DENSITEIT

(EN 9864)

300 g/m² (±10%)
BRANDREACTIEKLASSE

(EN 13501-1)

Klasse E
TREKSTERKTE

(EN 10319)

Lengterichting: ≥ 300 N / 50 mm
Dwarsrichting: ≥ 400 N / 50 mm
REK

(EN 10319)

Lengterichting: ≤ 75%
Dwarsrichting: ≤ 75%

SYSTEEMINFORMATIE
TOEPASSINGSDETAILS

SYSTEEMOPBOUW
Bijkomende producten: - Sarnacol® 2170
- Sarnacol® T 660
Compatibele producten: alle typen Sarnafil® en Sikaplan® membranen
ONDERGRONDTEMPERATUUR
Minimaal -30 °C / Maximaal +60 °C
OMGEVINGSTEMPERATUUR
Minimaal -20 °C / Maximaal +60 °C
WEERSTAND
Kan niet toegepast worden bij permanente blootstelling aan UV straling

TOEPASSINGSINSTRUCTIES

TOEPASSINGSMETHODE
S-Felt A 300 wordt los gelegd volgens de geldende plaatsingsinstructies
van Sarnafil® en Sikaplan®.
Indien nodig kan S-Felt A 300 verkleefd worden met Sarnacol® 2170 of
Sarnacol® T 660. Naast elkaar liggende banen moeten minstens 50 mm
overlappen.

OPMERKINGEN BIJ VERWERKING /
BEPERKINGEN

Plaatsing mag alleen gebeuren door dakwerkers die door Sika® werden
opgeleid.
Toepassing van nevenproducten bv. lijmen en reinigers moet uitsluitend
gebeuren bij temperaturen boven +5 °C. Raadpleeg de desbetreffende
Technische fiche
Bijzondere maatregelen kunnen verplicht zijn bij plaatsing onder +5 °C
omgevingstemperatuur door veiligheidsmaatregelen in overeenstemming
met de nationale normen.

WAARDENBASIS

Alle technische gegevens vermeld in deze Technische Fiche zijn gebaseerd
op laboratoria testen.
Actueel gemeten gegevens kunnen verschillend zijn door omstandigheden
buiten ons controle.
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LOKALE BEPERKINGEN

Let op dat als gevolg van specifieke plaatselijke voorschriften, de prestaties
van dit product van land tot land kunnen variëren. Raadpleeg het lokale
productinformatieblad voor de precieze beschrijving en
toepassingsmogelijkheden.

VEILIGHEIDS- EN
GEZONDHEIDSVOORSCHRIFTEN

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering
van chemicaliën verwijzen wij de gebruiker naar het recentste
veiligheidsinformatieblad die fysische, ecologische, toxicologische en andere
veiligheidsgegevens bevat.

REACH

Europese Gemeenschap Verordening inzake chemische stoffen en hun
veilig gebruik (REACH: EG 1907/2006)
Dit product is een voorwerp waarop Verordening (EG) nr. 1907/2006
(REACH) van toepassing is. Het bevat geen stoffen die kunnen vrijkomen uit
het product bij normaal of redelijkerwijs te verwachten gebruik. Daarom zijn
er geen registratie-eisen voor stoffen in voorwerpen waarop artikel 7.1 van
de Verordening van toepassing is.
Gebaseerd op onze huidige kennis, bevat dit product geen zeer
zorgwekkende stoffen (SVHC) uit de lijst die is gepubliceerd door het
Europees Agentschap voor chemische stoffen in concentraties boven 0,1%
(gew./gew.)

HERINNERING

Onze producten dienen zorgvuldig te worden opgeslagen, aangebracht en
gehanteerd.

WETTELIJKE INFORMATIE

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het
eindgebruik van Sika-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige
kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en
toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van
Sika. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden
ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot
verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid
voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke
aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de
verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Sika behoudt zich
het recht om de producteigenschappen te wijzigen. Onze verantwoordelijkheid zou in geen
enkel geval in het gedrang kunnen worden gebracht, in de veronderstelling van een uitvoering
die niet conform is met onze inlichtingen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden
gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en
leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het lokale
technische informatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan
worden op verzoek verstrekt.

Sika Belgium nv
Roofing
Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium
www.sika.be
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VOOR MEER S-Felt A 300 INFORMATIE:

