FLEXITOP 301
Tkanina poliestrowa wysokiej wytrzymałości
powlekana silikonem

Zastosowania :
Temperatury ekstremalne : pokrycia pojazdów , płachty dla robót publicznych,
wyposażenia wrażliwego na temperaturę, plandeki naczep dla transportu gorących mas
bitumicznych, termiczne pokrycia dla walców ogumionych, opon
Odporność chemiczna : pokrycia ochronne dla podwozi, zbiorniki retencyjne

FLEXITOP 301
Charakterystyki
Nośnik :

Poliester wysokiej wytrzymałości

Powlekanie:

Silikon dwustronnie

Ciężar:

370 g/m²

Szerokość :

155 cm

Odporność na rozerwanie
osnowa/wątek DIN 53363

30/25 daN

Kolor:

Czarny

Konfekcjonowanie:

Szycie

Wartości średnie są pozaumowne

ZALETY :

- bardzo odporna mechanicznie
- lekka : 370 g/m², łatwa w obsłudze i instalacji

Temperatury ekstremalne : Flexitop 301 jest odporny na temperatury od
-70°C do +200°C stale, pozostając elastycznym i nienaruszonym.
- Żadnego uszkodzenia Flexitop 301 w -70°C : brak popękania
+200
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(ISO 4675).
- Żadnego uszkodzenia Flexitop 301 przy rozdarciu trapezoidalnym
(ISO 1875-3) po 1godzinie w suszarce w 200°C (NF EN 12280-1)

Dla rynku mas bitumicznych :
- łatwa do czyszczenia, nawet rozpuszczalnikami
- anty-przyczepna : gorąca masa bitumiczna nie przykleja się do tkaniny i nie
usztywnia jej
- bezpieczeństwo dla kierowcy ciężarówki: obsługa bezpośrednio z ziemi
- podczas transportu gorących mas bitumicznych nie rozprasza ciepła
- kieruje ciepło gorących mas bitumicznych do wewnątrz, zapobiegając
tworzeniu się kondensacji
- pozwala na szybki wzrost temperatury ogumionych walców
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Odporność chemiczna : Flexitop 301 jest odporny na oleje hydrauliczne,
takie jak SKYDROL (używany w przemyśle lotniczym).
- Odporny na
:

- Skydrol 500B4 i LD 4
- Olej ASTM-1
- Olej napędowy i inne, skonsultujcie z
nami

Aktualna Karta Techniczna może być modyfikowana w zależności od ewolucji technicznej,
do naszych klientów należy, przed zastosowaniem, weryfikacja w naszym serwisie czy
chodzi rzeczywiście o ostatnią wersję 03 /2010
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