
R
 - 

M
em

br
an

y 
da

ch
ow

e 
TP

O
, h

yd
ro

iz
ol

ac
ja

 d
ac

hó
w

 p
ła

sk
ic

h

Instrukcja techniczna RT 910 002

Data: 2018-08-24KÖSTER TPO Verbundblech  

Blacha laminowana folią dachową KÖSTER TPO w kolorze jasno-
szarym
Właściwości
KÖSTER Verbundblech składa się z blachy zabezpieczonej od spodu
lakierem , a od góry jest powleczona elastycznymi poliolefinami
KOSTER TPO.

Dane techniczne
Blacha ocynkowana, grubość 0,6 mm
Grubość pokrycia TPO 0,8 mm
Grubość całkowita 1,4 mm
Spód blachy Lakier ochronny
Kolor jasno-szary
Długość arkusza blachy 2 m
Szerokość arkusza 1 m
Ciężar powierzchniowy: 6 kg/m²

Zastosowanie
KÖSTER Verbundblech stanowi materiał uzupełniający systemu
dachowego opartego na folii KOSTER TPO. KÖSTER Verbundblech
przeznaczona jest do wykonywania profili okapowych, zakończeń, do
mocowania TPO do podłoża itp.

Sposób wykonania
Obróbkę blachy Verbundblech należy prowadzić zgodnie z zaleceniami
Instrukcji montażu folii KOSTER TPO. Cięcie i wyginanie blachy jest
wykonywane na budowie lub w warsztacie dekarskim. Cięcie,
wyginanie oraz montaż blachy systemowej musi być dostosowany do
lokalnych warunków i wymagań. Należy przy tym stosować się do
obowiązujących norm i przepisów oraz do ogólnych reguł sztuki
dekarskiej.
Między blachami należy zachować odstęp min. 5 mm, na który należy
nałożyć pasek folii KOSTER TPO 2.0 U o szerokości 12 cm. Pasek folii
należy dogrzać z obydwu stron do blachy, szerokość zgrzewu powinna
mieć 4 cm, z każdej dtrony połączenia.

Opakowania
RT 910 002 sztuka

Związane instrukcje techniczne
KÖSTER TPO 1.5 Art. nr RT 815
KÖSTER TPO 1.5 SK (FR) Art. nr RT 815 SK (FR)
KÖSTER TPO 1.8 Art. nr RT 818
KÖSTER TPO 2.0 Art. nr RT 820
KÖSTER TPO 2.0 F Art. nr RT 820 F
KÖSTER TPO 2.0 U Art. nr RT 820 U
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Powyższe wskazówki opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy, doświadczenia i wyników badań. Nie niosą za sobą odpowiedzialności prawnej i nie zwalniają wykonawcy od odpowiedzialności za wykonaną
pracę oraz konieczności dostosowania się do warunków występujących na budowie. Wszelkie podane parametry techniczne są wartościami średnimi, które zostały osiągnięte w czasie badań i testów
laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów w miejscu wbudowania materiału mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami na które producent wyrobu nie ma wpływu. W czasie wykonywania prac należy
przestrzegać odpowiednich norm i ogólnie przyjętych reguł sztuki budowlanej, a także uwzględniać warunki panujące na budowie. Gwarancja producenta dotyczy jedynie jakości produktów a nie uzyskanych w
praktyce efektów, gdyż warunki wykonywania robót nie podlegają kontroli producenta. Wszystkie zamówienia są realizowane zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży KOESTER POLSKA, które dostępne są na
stronie internetowej www.koester.pl. Z dniem ukazania się niniejszej instrukcji technicznej wszystkie wcześniejsze jej wydania są nieważne.
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