Villaself SK
PRODUKTI
Villaself SK është një membranë bituminoze antiavulluese
vetëngjitëse me bazë polimere, e modifikuar me fletë
alumini midis shtresave.

KARAKTERISTIKAT E PRODUKTIT






Vetëngjitës me nënshtresat e profileve të çative prej
çeliku trapezoidal
Shtrim i shpejtë dhe i pastër
Ngjitje e sigurt ë tegelave falë shiritit gjatësor në
anë
Rezistent ndaj shkeljes mbi të, rezistent ndaj
shpimit
Ulje e rrezikut ndaj zjarrit

APLIKIMI
Villaself SK përdoret sipas standardeve ÖNORM B 3666
dhe EN 13970.

MËNYRA E VENDOSJES
Villaself SK ngjitet me nënshtresën duke larguar anën e
sipërme të shiritit gjatësor në pjesën e mbivendosjes dhe atë të
pjesës së poshtme. Ajo përpunohet njëkohësisht me
nënshtresat e tjera të çatisë. Villaself SK nuk shërben për
izolime emergjente.

BMI Bramac Sisteme për çati Sh.p.k
Rr.“Ismail Qemali“, Pall. 12 katësh (i ri)
Kati III, Zyra 6
1001 Tirana, Albania

www.bmigroup.com

TË DHËNA TEKNIKE
Trashësia
Përmasat
Ana e poshtme

Ana e sipërme

Shtresëzimi
Elasticiteti në
temperaturë të ulët
Depërtueshmëria
ndaj avujve të ujit

1,2 mm
afërsisht 1,00 m x 20,00 m
Bitum elestomeri me vetëngjitje në
të ftohtë dhe fletë që hiqet
Shtresa të plota, kombinuar me
përbërje alumini,
joreflektues, shirit
gjatësor që hiqet
Fibra xhami
afërsisht - 20 °C

> 1500 m

sd = μ . s
Rezistenca ndaj
500 ± 100 N/50 mm / 400 ± 100
tërheqjes
N/50 mm
(për së gjati /
tërthorazi)
Elasticiteti ndaj
tërheqjes (për së gjati
/ tërthorazi)
4 ±2 % / 4 ± 2 %
Numri i produktit

116711

Testuar sipas standarteve të BE-së
Vlerat e dhëna janë nominale dhe subjekt i variacioneve statistikore.
I nënshtrohen ndryshimeve teknike. Është detyrim i përdoruesit për të
vlerësuar përputhshmërinë e specifikimeve të produktit dhe të sigurohet
që ka një version të vlefshëm të fletës së të dhënave teknike.
VILLASELF SK

Botimi: Qershor 2015

MAGAZINIMI
Villaself SK duhet të vendoset vertikalisht dhe të ruhet nga
lagështia, rrezet UV dhe temperaturat e larta. Në kushte
atmosferike të ftohta, produkti duhet të qëndrojë në magazinë të
paktën 12 orë pa ngrirë dhe vetëm pak përpara aplikimit, të
zhvendoset në kantierin e ndërtimit.
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