TOTALFLASH® MURARSKIE ROZWIĄZANIA DRENAŻOWE DO MURÓW
SZCZELINOWYCH TO COŚ WIĘCEJ NIŻ TYLKO OBRÓBKA BLACHARSKA
Skraca czas instalacji obróbki. Pomaga utrzymać
suche ściany.
Opatentowane rozwiązania drenażowe TotalFlash do murów
szczelinowych stanowią kompletne, fabrycznie składane systemy
obróbki murów szczelinowych. Łączy membranę obróbki
z matą zbierającą resztki zaprawy, zakładkami odwadniającymi,
kapinosem oraz listwą zakończeniową w jednym i łatwym
w montażu panelu. Zapewnia wyjątkową ochronę przed
wilgocią, pomaga ograniczyć koszty i można dostosować
rozwiązania w zależności od zakresu prac – zwykle bez
dodatkowych kosztów.

Cechy charakterystyczne

• Sprzedawane w kartonach zawierających 10 wstępnie zmontowanych paneli ok. 1,70 m (5’ 6”) (ok. 1,5 m (5’) net/panel, ok. 15,2 m
(50’) net/karton)
• Mata zbierająca resztki zaprawy murarskiej z siatką poliestrową o 90% otwartym splotem oraz zakładki odwadniające
• standardowa wysokość ok. 45,7 cm (18”)
• Dodatkowo dostępne są także rozmiary: ok. 30,5 cm (12”), ok. 61 cm (24”) (Niestandardowe rozmiary dostępne na żądanie)
• Możliwość dostosowanie elementów: 5 membran, 6 kapinosów i 3 listwy zakończeniowe
• BEZPŁATNE usługi przedmiaru robót i niestandardowe rozmiary paneli

Zalety

• Skrócony czas instalacji o nawet 50% w porównaniu ze zwykle montowanymi elementami obróbki
• BEZPŁATNY przedmiar robót gwarantuje dostawę właściwych typów i ilości elementów TotalFlash i innych komponentów
• Jedne zakupy oznaczają brak spowolnienia prac i oczekiwania na poszczególne elementy
• Znaczące skrócenie czasu montażu i kosztów w przypadku dużych projektów, poprzez użycie rolek ok. 15,2 m (50») dla rozległych
prac połączonych z wstępnie formowanymi panelami o niestandardowych rozmiarach do powtarzalnego montażu
• Sprawdzona metoda nakładek i zakończeń pozwala na szybkie i łatwe stworzenie wodoszczelnych oraz hermetycznych łączeń
oraz zakończeń
• Zintegrowane zakładki odwadniające nie zostaną zatkane przez resztki zaprawy i uniemożliwiają dostanie się insektom do szczelin
• Idealne do projektów renowacyjnych, gdzie potrzebne są różnorodne standardowe i niestandardowe rozmiary
• Przejrzyste instrukcje, kompleksowa obsługa produktu, prosty i szybki montaż, a także wysoka jakość materiałów pomagają
zapewnić szczelny montaż zgodnie ze specyfikacją
CompleteFlash™ ok. 35,6 cm (14”) wewnętrzne i zewnętrzne, wysokie osłony narożnikowe oraz zapory końcowe 900 zewnętrzne
narożniki z kapinosem, regulowany metalowy narożnik z kapinosem oraz uszczelniacz BTL-1 sprzedawane oddzielnie.
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