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A Kaiflex Protect TS kasírozás, fekete színű, rugalmas elasztomer fólia, mely nagy nyúlású és tépésálló felületvédelmet biztosít 

a szigetelőanyagnak.

A Kaiflex Protect TS szigetelőanyag megakadályozza légtechnikai rendszereken és tartályokon a harmatponti párakicsapódást 

és tartósan csökkenti az energiaveszteséget.

A rugalmas felület védelemmel ellátott szigetelőrendszer

01.02.2020 – től érvényes
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A rugalmas felület védelemmel ellátott szigetelőrendszer

Kaiflex Protect TS Műszaki adatok

Külső felületi réteg Nagy nyúlóképességű  
és tépésbiztos bevonat

Szín Fekete

Felső hőmérséklet határ +80 °C

Alsó hőmérséklet határ –30 °C lásd az (1) számú információt

Éghetőségi besorolása az
építőanyagok osztályába ◊ Euro osztály E Ellenőrzés alapja DIN EN 13501-1

Ellenállás Mechanikai terhelés Jó

Tárolás Öntapadó termékek 1 év

Raktározás száraz, tiszta helyiségekben 
normál páratartalom (50 % és 70 % 
között) mellett szobahőmérsékleten  
(0 °C és +35 °C között)

Kültéri alkalmazás UV sugárzás elleni  
védelmet igényel

lásd az (2) számú információt

(1) számú információ –30 °C hőmérséklet alatti alkalmazáskor, kérjük vegye fel a kapcsolatot a műszaki ügyfélszolgálatunkkal vagy képviseletünkkel. 

(2) számú információ   Épületen kívüli alkalmazás esetén egy napon belül felületvédelemmel szükséges ellátni, mely lehet festés Kaifinish Color védőfestékkel négy rétegben, előzetes felület tisztítás után 
Kaiflex speciális tisztítóval, mely UV védelmet biztosít a szigetelőanyagnak, vagy burkolás horganyzott  vagy rozsdamentes acéllemezzel, avagy alumínium lemezzel, melyek UV, 
madár, mechanikai, és időjárás védelmet biztosítanak a szigetelőanyagnak.

◊ Az épitőanyag besorolási osztály fémes és szilárd ásványi anyag alapon vizsgálva érvényes.

Kaiflex Protect TS  ST-Lemezek ∙ kasírozva TS fóliával

Szín: Fekete

Szigetelőréteg 
vastagság

mm

Lemezek ∙ tekercselt
1 m széles

Lemezek ∙ tekercselt · öntapadós
1 m széles

Típus Cikkszám
m²/ 

Tekercs Típus Cikkszám
m²/ 

Tekercs

6 TS-ST06-RL 4007639 30 TS-ST06-RL-SK 4007643 30

10 TS-ST10-RL 4007640 20 TS-ST10-RL-SK 4007644 20

13 TS-ST13-RL 4007641 14 TS-ST13-RL-SK 4002453 * 14

19 TS-ST19-RL 4002451 * 10 TS-ST19-RL-SK 4002454 * 10

25 TS-ST25-RL 4002452 * 8 TS-ST25-RL-SK 4002455 8

32 TS-ST32-RL 4007642 6 TS-ST32-RL-SK 4002456 * 6

Tartály és légtechnika szigetelésre, valamint cső szigetelésre Ø 323 mm felett, lásd szerelési útmutatónkat.

* Szállítás visszaigazolás alapján.  

Kaiflex Protect TS  Öntapadós szalagok

Szín: Fekete · öntapadós

Megnevezés Cikkszám
Hosszúság

m
Szélesség

mm
Vastagság

mm
Tekercs/
karton

TS-TAPE 4004074 15 50 3 12
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Valamennyi adat és műszaki információ olyan eredményekre támaszkodik, melyeket jellemző felhasználási feltételek mellett születtek.  
Ezen adatok és információk tulajdonosa saját érdekében felelős azért, hogy időben tisztázza, hogy az adatok illenek-e az általa tervezett felhasználási területeknek. 

A Kaiflex® a Kaimann GmbH bejegyzett védjegyei.


