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Technický list

EverGuard TPO laminovaný plech
POPIS VÝROBKU
EverGuard TPO laminovaný plech je plech tloušťky 0,6 mm s povrchovou úpravou z TPO fólie
tloušťky 0,6 mm dodávaný v tabulích.
OBLAST POUŽITÍ
Jedná se o doplňkové příslušenství k hydroizolačnímu systému EverGuard TPO pro ploché
střechy. EverGuard TPO laminovaný plech v tabulích o rozměrech 2 x 1 m se stříhá a ohýbá na
vhodné rozměry. Laminovaný plech v tabulích se používá pro vytvoření vnitřních a vnějších
rohových lišt, okapnicových lišt, stěnových lišt, závětrných list a dalších lišt požadovaných tvarů.
Lišty z laminovaného plechu se používají pro stabilizaci fólií EverGuard TPO při změně sklonu,
přechodu z vodorovné na svislou nebo pro ukončení fólie (atika, stěna).
Pokládka lišt z laminovaného plechu se provádí v souladu s aplikačním manuálem EverGuard
TPO.
HLAVNÍ CHARAKTERISTIKY VÝROBKU
Rozměry
Tloušťka plechu
Tloušťka vrstvy TPO
Barva

2mx1m
0,6 mm
0,6 mm
bílá, světle šedá

DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ
Tento výrobek je přepravován na ležato na paletách v krytých dopravních prostředcích. Výrobek
musí být skladován na ležato a chráněn před povětrnostními vlivy a mimo zdroje tepla.
ZPRACOVÁNÍ ODPADU
Zbytky nezpracovaného materiálu a materiál po skončení životnosti se likviduje v souladu s
příslušnými předpisy.
Tato informace je poskytnuta v dobré víře a je založena na nejnovějších poznatcích dostupných společností BMI
střešní a hydroizolační systémy s.r.o. Přestože bylo vynaloženo veškeré úsilí, abychom zajistili, že obsah publikace byl
aktuální, upozorňujeme zákazníky, že výrobky a aplikační manuály jsou pod stálou kontrolou a podléhají změnám bez
předchozího upozornění. Na odchylky, které se mohou vyskytnout v tomto technickém listu, není poskytována žádná
záruka. Tento technický list je relevantní pouze pro současné dodávky a specifikace budoucích dodávek se mohou
lišit. Naše všeobecné obchodní podmínky pro prodej jsou vystaveny na webových stránkách www.icopal.cz.
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