
          P4

    www.takcentrum.se

 Flexter Flex 
   M  T

Flexter Flex Testudo är e   tätskiktsmembran baserat på ECMB, en bitumenblandning bestående av 
både elastomeriska och plastomeriska polymerer. Polymerhalten i Flexter Flex är mycket hög. Mat-
torna är liksom SBS-ma  or fl exibla vid låga temperaturer (-20 °C), och dessutom mycket värmetåliga 
(+120 °C) och UV-beständiga.

Flexter Flex Testudo bibehåller sina egenskaper över  den, är mer stabil än en SBS-ma  a och blir 
inte spröd som vanliga APP-ma  or. Hållbarheten på ECMB överträff ar klart UEATc:s direk  v för 
gränsvärderna på SBS-och APP-ma  or. Den höga vidhä  ningen i massan garanterar mycket säkra 
skarvar och anslutningar. Tätskiktsma  an är armerade med en kra  ig, elas  sk och rotsäker “single 
strand spunbond polyester”. Rivstyrkan är betydligt större än kraven i UEATc:s direk  v för mekaniskt 
infästa system.

Mineral Flexter Flex Testudo är skiff erbelagd vilket refl ekterar solljuset och ger extra skydd mot    
UV-strålning och ger taket e   este  skt  lltalande intryck. Skiff erbeläggningen som är inpressad     
under värme ger även ma  an en halkfri yta. Undersidan är klädd med en tunn tex  lfi lm (Flamina). 

Rullarna levereras med en 10 alt.12 cm bred skiff erfri överlappsyta för maximal skarvsäkerhet. 
Mineral Flexter Flex Testudo används för både nyproduk  on och omtäckningar på de fl esta förekom-
mande underlag. För både plana och lutande underlag.

     Hänvisning  ll HUSAMA 08, JSE.
     Applicering va  entäta skikt y  ertak: 1511, 1513, 1515

     Produkten är bedömd och fi nns med i SundaHus miljödatabas       
                 som e   A-klassat tätskikt.
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       Flexter Flex
  
  Ytbeläggning      Slät/talk
  Rullängd      10x1 m
  Tjocklek      4,0 mm (±0,2 mm)
  Vikt       5,2 kg ±5%
  Applicering      Svetsning/klistring/mekanisk infästn.
  Armering Komposit     180 gram/ m² 
  Köldfl exibilitet (EN 1109)    -25 °C
  Dimensionsstabilitet vid 100 °C (EN 1110)  Stabil    
  Draghållfasthet Längsg/Tvärg (EN 12311-1)  900/700 N/5 cm
  Rivmotstånd Längsg/Tvärg (EN 12310-1)  150/150 N -30%
  Bro  öjning Längsg/Tvärg (EN 12311-1)  50/50% -15% 
  Skjuvhållfasthet i skarv (EN 12317-1)   800/600 N/5 cm -20% eller bro   utanför skarv
  Sta  sk last (EN 12730)     ≥ 20 kg 
  Dynamisk stans (EN 12691)    ≥ 1,250 mm
  Motståndskra   mot utma  ning vid -20 °C 
  (UEAtc) Ny   material 1000 cykler Åldrat 500 cykler
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Lagring:  Rullarna skall före applicering ej lagras i temperature under 0 °C.
    Rullarna skall lalgras stående. Undvik direkt solljus under lagring.


