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XPS Álmennyezetek - XPS speciális profilok
REM TRADE HUNGARY KFT.
Katalógus és Bemutató helyiség
1036 BUDAPEST Lajos utca 129.
(06/1) 705-6860 (06/70)-590-3424

XPS Polisztirolból készült könnyű álmennyezet szigetek, dobozolások.
Komplett szetteket, bővíthető, több darabból is összerakható, variálható könnyű elemeket
kínálunk több féle formával. (Kör, négyzet, trapéz, ovál, hullám…)
ITT a MEGOLDÁS! Akár Ön is saját kezűleg, szakember nélkül megvalósíthatja, elkészítheti
álmennyezetét akár 15 perc alatt!

Az XPS ÁLMENNYEZETI „POLIDECOR” termékcsaládba tartozó, szettekhez,
sarokdobozokhoz, kiegészítőkhöz Beépítési ÚTMUTATÓ:
Kereskedelmi név: „POLIDECOR” termékcsalád.
Származási hely: EU.
Forgalmazza: Indecor Art Kft.
Ragasztás: Mester Fix Építési ragasztó.
Festés: oldószermentes, vízbázisú festékkel.
A termék anyaga: Formahabosított kemény polisztirolhab XPS
Felhasználhatóság- funkció: Mennyezetre ragasztva, tetszés szerinti színre festve.
Műszaki paraméterek:
Anyaga: Formahabosított kemény polisztirolhab XPS
Gyártás: Formahabosítás
Súly: 0,5 kg-tól 3,5 kg-ig
Nyomószilárdság: 10 % összenyomás 250-350 kPa
Testsűrűség: 42-55 kg/m³
Páradiffúziós ellenállási szám: μ=40-100
Tűzvédelmi osztály: „E”
Deklarált minimális égéskésleltető tartalom típusa, mennyisége: Hexabrómciklodódekán,
(C12H188r6)-<1%, min 240 gr/ m³.
FIGYELMEZTETÉS !
XPS álmennyezetekhez és minden profilhoz, melyek polisztiról anyagból készülnek..
Kizárólag LED fényforrásokat használhat, egyéb izzó hő értéke meghaladja a polisztiról olvadáspontját...
Kizárólag vízbázisú építési ragasztót használhat, akril - ecetsavas anyagok feloldják a polisztirol anyagot...
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Mi az? Miből készülnek, az XPS Álmennyezet szigetek, dobozolások?
Extrudáló-habosító eljárással készült kemény zártcellás anyagszerkezetű polisztirolhab.
Ragasztható oldószermentes (diszperziós vagy epoxibázisú) ragasztóval. Oldószermentes vizes
bázisú festékkel festhető. Szerkezete homogénebb, kisebb légzárványokat tartalmaz.
Az extrudálással előállított habok nedvességfelvevő képessége csekély, sokkal kedvezőbb
mechanikai tulajdonságokkal bír, mint a tömbben formázott polisztirolhabok (EPS hab). Az
extrudált polisztirolhab hőszigetelő anyagok habosító adalékot nem tartalmazó granulátumból
készülnek
speciális
gyártástechnológiával,széles
résű
extruderen.
A lemezek felülete benyomódásra kevésbé érzékeny. Fagyálló, korhadás mentes anyag, ellenáll a
természetben előforduló normál savaknak, lúgoknak és sóoldatoknak. Nehezen éghető.
Beépítése:

Jelöljük ki a mennyezeten a helyét.
Ragasztandó felületeknek, tisztának, száraznak, pormentesnek kell lenni.
Ragasztót a távtartókra kinyomó pisztollyal kígyóvonalban hordjuk fel, majd ragaszuk a
mennyezetre. Az elemeket szintén ragasszuk egymáshoz.
Ragasztásuk:
Oldószermentes vizes bázisú építési ragasztóval (pl.: Mester fix építési ragasztó). Akril nem
megfelelő!
Felületkezelés:
Az eljárás hasonlóképpen történik, mint a megépített gipszkartonból készült szigeteknél,
dobozolásoknál. A már felragasztott szigeteken az illesztéseket bandázsszalagozni, glettelni,
majd vizes bázisú festékkel a kívánt színre festjük.
FIGYELEM !!
Led szalag világítás esetén, a felragasztás előtt az álmennyezeti lapok tetejét fessük át pl: fekete
vagy sötét barna színnel. Azért, hogy a LED szalag fénye ne szűrődjön át az XPS polisztirol lap
anyagán. Vagy utólag felragasztás után az alját először fessük sötét színre, majd teljes száradás
után a kívánt végleges színre. A távtartóban elő van készítve a helye a LED tápegységnek.
Villanyszerelés előtt-után:
Felragasztás előtt vagy után, körkivágó, vagy egy kés segítségével kivágjuk a helyeit a süllyesztett
világításnak, amennyiben a spotokat máshol kívánja elhelyezni a legyártott változathoz képest, és
ezeknek a kiszúrását nem kérte a termékre. Ugyan úgy, mint a gipszkartonnál, a spot süllyesztett,
valamint a LED szalagvilágításnak ki kábelezzük. Majd a festés után szerelvényezzük. A
villanyszerelési munkálatokat szakember végezze.
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Ha saját formatervét behozza, megoldjuk a legyártását!!
Tökéletes gyors, és látványos!
Formai gazdagságot, modernséget, csempészhet otthonába!
Bővebb információért keresse webhelyünket és webshop-unkat !!

http://top5.unas.hu/almennyezetek
http://ledvilagitas.top5.hu/

