3M™ Scotchkote™
Přípravná membrána Poly-Tech
Datový list a průvodce aplikací
Popis výrobku
Přípravná membrána Scotchkote Poly-Tech je
samolepicí membrána používaná před aplikací tekutých
systémů 3M na izolaci v rámci zatepla nanášených
střešních systémů. Skládá se ze skelného podkladu se
samolepicím živičným nátěrem, což znamená, že se
aplikuje kompletně zastudena. Membrána se skládá
z podkladu ze skleněného vlákna, na spodní straně
je samolepicí vrstva lepidla chráněná odlepovací
fólií. Na vrchním povrchu je jemný minerální povlak
se 100 mm širokým samolepicím lemem opatřeným
ochrannou odlepovací fólií.

Membrána musí být položena co nejdříve poté, co
penetrační nátěr zcela zaschne. (obvykle 15 - 30 minut)
Rozmotejte membránu a umístěte ji do správné polohy.
1. Srolujte jednu polovinu membrány a opatrně
rozřízněte odlepovací fólii po celé šířce archu.
Odloupněte odlepovací fólii a postupně rozmotávejte
roli při současném působení tlaku směrem dolů tak,
aby se membrána přilepila na ošetřený povrch.
2. Zopakujte pro druhou polovinu role.
3. Když se budete blížit k místu, kde arch přechází
z vodorovné polohy do svislé, nechte odlepovací fólii
na místě a udělejte na archu záhyb přesně v místě
rohu.

Vlastnosti produktu
Uspokojivého přilepení lze dosáhnout při teplotách
pouhých 5°C, pokud je membrána použita společně
se samolepicím tmelem, jehož pojicí schopnost roste
s časem. Přípravná membrána Scotchkote Poly-Tech
není určena pro použití jako konečná hydroizolační
vrstva a musí být překryta hydroizolačními systémy 3M.

4. Opatrně rozřízněte odlepovací fólii podél záhybu
a pokračujte s pokládáním membrány vodorovně
do rohu. Pomocí válečku na švy zatlačte membránu
pevně do její polohy v rohu.

Obecný postup při aplikaci
1. Zkontrolujte, že izolace je správně opravená.
2. Naneste penetrační nátěr systému.
3. Položte přípravnou membránu Scotchkote Poly-Tech

6. Pokračujte s pokládkou dalších archů membrány
a dohlédněte na to, aby se jednotlivé archy na
koncích i krajích překrývaly o 100 mm. Polyuretanový
stavební tmel 3M™ 525 by měl být použit na
všech koncových překryvech, aby bylo dosaženo
hermetického utěsnění.

Vlastnosti
Vlastnost
Hmotnost role
Šířka role
Délka role

Hodnota
31,0 kg
1
16 m

Postupy aplikace pro přípravnou
membránu Poly-Tech
Příprava povrchu
Povrchy musí být čisté, suché a prosté mastnot.
Samolepicí membrány se musí používat se spojení
s penetračním nátěrem, aby bylo dosaženo dostatečné
přilnavosti a musí být při tom dodrženy pokyny dodané
s penetračním nátěrem tak, aby bylo zaručeno plné
pokrytí a správná spotřeba.
Přípravná membrána Scotchkote Poly-Tech není určena
pro použití jako konečná hydroizolační vrstva a musí být
překryta hydroizolačními systémy 3M.
Přípravná membrána Scotchkote Poly-Tech musí být
pokládána s důsledným dodržením všech doporučení
ﬁrmy 3M k použití systému.

5. Dále postupně odlupujete odlepovací fólii ze
zbývajícího svislého úseku membrány a pomocí
válečku na švy ji zatlačte do její polohy.

Membrána je opatřena 100 mm širokým samolepicím
lemem chráněným proužkem odlepovací fólie, který
usnadňuje překrývání na krajích. V případě, že jednotlivé
archy zůstaly delší dobu nezakryté nebo pokud dojde
ke znečištění povrchu, měli byste použít polyuretanový
stavební tmel 3M™ 525, aby bylo dosaženo
hermetického utěsnění.
Skladování
Přípravná membrána Scotchkote Poly-Tech by měla být
skladovaná zakrytá na konci, na čistém rovném povrchu
a mimo dosah příliš horkého nebo příliš studeného
počasí. Je-li to možné, měly by být role skladované při
teplotě nad 10°C po dobu 24 hodin před použitím, aby
byla usnadněna přilnavost membrány k podkladu.

Manipulace a bezpečnostní opatření

Informace pro objednávání/Služby zákazníkům

Před manipulací s produktem nebo před jeho použitím si
důsledně prostudujte veškerá možná nebezpečí, opatření
a rady k první pomoci, jak jsou uvedeny v Bezpečnostním listu
materiálu anebo na etiketě produktu.

Chcete-li výrobek objednat nebo pokud potřebujete technické
informace o výrobku, popřípadě kopii jeho materiálového
bezpečnostního listu, volejte na číslo +420 261380111 nebo
faxujte na číslo +420 261380110 (obchodní záležitosti),
popřípadě +420 261380111 (technické záležitosti).

3M a Scotchkote jsou obchodní značky společnosti 3M Company.

V případě nouze prosím volejte +420 224919293

Důležité upozornění
Veškerá prohlášení, technické informace a doporučení související s produkty společnosti 3M vycházejí z informací považovaných za spolehlivé, ale jejich přesnost
a úplnost není zaručena. Před použitím tohoto výrobku musíte posoudit a rozhodnout, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití. Přebíráte veškerá rizika
a odpovědnosti související s takovým použitím. Případná prohlášení související s produktem, která nejsou obsahem aktuálních publikací společnosti 3M, nebo protikladná
prohlášení uvedená ve vaší nákupní objednávce nemají vliv ani účinnost, pokud o nich není dosaženo výslovné dohody, uzavřené v písemné formě s oprávněným
zastoupením společnosti 3M.

Záruka; Omezené nároky na opravu; Omezená odpovědnost.
Tento výrobek nebude obsahovat žádné vady materiálu ani zpracování po dobu 12 měsíců od data zakoupení. SPOLEČNOST 3M NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ DALŠÍ ZÁRUKY,
VČETNĚ, ALE NEOMEZUJÍCE SE NA PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY KVALITY NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. Pokud se na výrobku ve výše uvedené záruční době
projeví vada, máte nárok pouze na výměnu nebo opravu produktu společnosti 3M, dle uvážení společnosti 3M nebo na vrácení kupní ceny. S výjimkou případů, kdy je
to nařízeno zákonem, nenese společnost 3M ani prodejce odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody, které vznikly v důsledku používání tohoto produktu 3M, ať už
přímé, nepřímé, speciální, náhodné nebo následné, bez ohledu na prosazovanou právní teorii, včetně záruky, smlouvy, zanedbání nebo přímé odpovědnosti. V zájmu
srozumitelnosti, nic v tomto prohlášení nevylučuje nebo neomezuje zodpovědnost společnosti 3M za úmrtí nebo zranění osob vzniklé následkem její vlastní nedbalosti.

Produkty pro ochranu proti korozi
3M United Kingdom plc
23 Standard Way Industrial Estate
Northallerton
North Yorkshire DL6 2XA
Velká Británie
Tel.: +44 (0)1609 780170
Fax: +44 (0)1609 780438
www.3M.co.uk/scotchkote

Produkty pro ochranu proti korozi
3M United Kingdom plc
3M Centre
Cain Road, Bracknell
Berkshire RG12 8HT
Tel.: 01344 858000
Fax: 01344 857970
www.3M.co.uk

3M Česko, spol. s r.o.
V Parku 2343/24
148 00 - Praha 4
Tel.:+420 261 380 111
www.3m.cz
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