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01TIP40170 PS Russ Strip 15 cm x 30,5 m

01TIP40180 PS Russ Strip 22,5 cm x 30,5 m

1. Materiaalomschrijving
PS Russ Strip 15 cm x 30,5 m dient voor kimfixatie van de rand- en hoekzones
en bestaat uit:
 − Een Tiplon Polyback Tape aan 1 kant
 − Een versterkte EPDM membraanstrook aan de andere kant

PS Russ Strip 22,5 cm x 30,5 m dient voor mechanische bevestiging van de middenzones
bestaat uit:
 − Een Tiplon Polyback Tape aan 2 kanten
 − Een versterkte EPDM membraanstrook in het midden

2. Producteigenschappen

PS Russ Strip 15 cm x 30,5 m 22,5 cm x 30,5 m

Basis synthetische rubber synthetische rubber

Breedte 15 cm 22,5 cm

Dikte 2,02 mm 2,02 mm

Rollengte 30,5 m 30,5 m

Gewicht 2,1 kg / rol 2,1 kg / rol

Houdbaarheid 9 maanden 9 maanden

Kleur zwart zwart

3. Stockage

 In het magazijn:
− Stockeer de rollen op een droge plaats.
− Indien de PS Russ Strip onder de 4 °C bewaard wordt, verliest deze aan kleefkracht.

 Op het dak:
− Bewaar de PS Russ Strip op het dak in de schaduw.
− Hou de PS Russ Strip weg van warmte ( T hoger dan 32 °C), vlammen & vonken.

4. Voorbereiding
− Verwijder alle vuil en stof van de te behandelen ondergrond, reinig indien nodig met de 
 W-Membrane Cleaner.
− Zorg er voor dat de te behandelen ondergrond droog en zuiver is.

PS Russ Strip
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Karakteristieken Norm Aangegeven waarde / Afwijking

Blootstelling aan de elementen

Dichtheid onder waterdruk EN 1928 B conform

Blootstelling aan vliegvuur EN 13501-5 FROOF

Brandreactie EN 13501-1 E

Blootstelling aan vloeibare chemicaliën, inclusief water EN 1847 Op aanvraag

Koude buigzaamheid EN 495-5 ≤ - 45 °C

Zichtbare afwijkingen EN 1850-2 conform

3. Stockage

 In het magazijn:
− Stapel de rollen op een correcte manier zodat deze stabiel blijven.
− Stockeer de rollen op een droge plaats.

 Op het dak:
− De dakstructuur moet voldoende drukvast zijn om de tijdelijke belasting op te vangen.
− De Tiplon-rollen moeten droog liggen op het dak.

4. Voorbereiding
− De ondergrond moet voldoen aan onderstaande voorwaarden: 
 − droog
 − zuiver
 − olie-, vet- en stofvrij
− Verwijder alle scherpe of vreemde voorwerpen die zich op de werf bevinden.
− Indien nodig vul niveauverschillen / spleten op met aangepaste materialen.
− Vermijd contact met:
 − oliën: plantaardige oliën, minerale oliën, petroleumafgeleiden
 − warme bitumen
 − vetten

5. Verwerking
− Volg de plaatsingsrichtlijnen van I.R.S-Btech en gebruik steeds de toebehoren uit het Tiplon gamma.
− Rol / Veeg de Tiplon EPDM na de verkleving goed aan voor een optimale hechting.
− Minimale verwerkingstemperatuur: 5 °C.

6. Opmerkingen
− Neem contact op met de technische dienst van I.R.S-Btech indien u meer informatie wenst over de 
 verwerking of eigenschappen van Tiplon EPDM.
− Wij verwijzen eveneens naar de geldende Technische Voorlichtingen van het WTCB.


