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Mineral Nova
T   

Mineral Nova är e   tätskiktsmembran baserat på en bitumenblandning bestående av både elasto-
meriska och plastomeriska polymerer. Mineral Nova liksom SBS-ma  or är fl exibel vid låga tempera-
turer och dessutom mycket värmetålig.
 
Mineral Nova är armerade med en kra  ig elas  sk och rotsäker ”non-woven spunbond polyester”. 
Rivstyrkan är betydligt större än kraven i UEATc:s direk  v för mekaniskt infästa system. Mineral Nova 
är dessutom förstärkt med en glasfi berarmering som ger ma  an en op  mal dimensionsstabilitet.

Denna armering reducerar krympning vid ändskarvarna och eliminerar ”banan-rullar”. Tätskiktsmat-
torna är 2  ll 3 gånger mer formstabila än ma  or med bara ”non woven” polyesterarmering. 

Mineral Nova är skiff erbelagd vilket refl ekterar solljus och ger skydd mot UV-strålning sam  digt som 
det ger taket e   este  skt  lltalande intryck. Skiff erbeläggningen som är inpressad under värme ger 
ma  an en halkfri yta. Undersidan är klädd med en tunn PE-folie. Rullarna levereras med en 12 cm 
bred skiff erfri överlappsyta för maximal skarvsäkerhet. 

Mineral Nova är används för både nyproduk  on och omtäckningar på de fl esta förekommande un-
derlag samt för både plana och lutande underlag. 
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 Teknisk Data
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     Mineral Nova P5
   
  Ytbeläggning    Skiff er     
  Rullängd    8x1 m     
  Mängd/pall    18 rullar/pall - 144 m²/pall
  Tjocklek    4,0 mm (±0,2 mm)   
  Vikt     5,0 kg ±5%    
  Applicering    Svetsning/kall och varmklistring/mekanisk infästn. 
  Armering    Non-woven Spunbond Polyester  förstärkt med glasfi ber 
  Köldfl exibilitet (EN 1109)  ≤-10 °C     
  Dimensionsstabilitet Längsg/Tvärg 
  (EN 1107-1)    ≥-0,25 / ≤ -0,1     
  Draghållfasthet Längsg/Tvärg 
  (EN 12311-1)    650/500N/5 cm - 20%   
  Rivmotstånd Längsg/Tvärg 
  (EN 12310-1)    150/150 N -30%    
  Bro  öjning Längsg/Tvärg 
  (EN 12310-1)    40/45 -15%     
  Va  entäthet (EN 1928)  ≥ 60 kPa (B-metod)      
  Glidresistens i värme (EN 1110) +120 °C    
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Rullarna ska lagras stående i temperaturer mellan 0° C° och +40 C°. Undvik direkt solljus. Före applicering får rullarna ej lagras i temperaturer under 
+5 C°. Informa  onen på de  a datablad är upprä  at e  er producentens deklarerade uppgi  er. Uppgi  er på de  a datablad kan komma a   uppdat-
eras och ändras utan någon specifi k no  s därom. Det är all  d köparens ansvar a   kontrollera lämpligheten och användningsområde för produkten.


