
سارنافيل ®  
أس ۳۲۷-  ۱۲ اى أل  

شرائح مرنة مسلحة بالبوليمر لعزل األسقف األصطناعية, يعتمد على البى فى سى عالى الجودة, يحتوى على مثبتات ضد األشعة الفوق بنفسجية.لألستعمال فى كافة الظروف 
En 13956  :المناخية. متطابق مع

Sarnafil ®  

S 237- 12 EL
وصف المادة

المميزات

التطبيق واإلستخدام

البيـانـات الفنيــة

اإلستعماالت
يستعمل سارنافيل أس ۳۲۷-۱۲ اى أل كشرائح مرنة لعزل األسطح المثبتة ميكانيكيا.

األستخدام:
بعد تنظيف األرضية من األتربة والمواد العالقة والزيوت والشحوم يتم فرد اللفة على األرضية.

يتم عمل ركوب للحامات ۸۰ ملم بأستخدام ماكينة اللحام الخاصة و۲۰ مم عند أستخدام الهواء الساخن.
المعايير:

                                       EN 13956 شرائح العزل البوليمرية لألسطح طبقا ل
        1-EN 13501 مقاومة الحريق طبقا ل
  ENV 1187أختبار األداء للحريق الخارجى

                         EN ISO 9001/ 14001 نظم أدارة الجودة طبقا ل
ادارة الجودة من خالل معامل خارجية معتمدة.

شهادات جودة وأتفاقيات رسمية.

تعليمات األمان
البيئة            : ال تتخلص من المادة فى مجارى المياة أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .

النقل               :  ال خطورة فى نقله .

إحتياطات األمن  :إذا حدث تالمس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تالمس مع العين أو األغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب دون تأخير.
السمية             :غير سام تبعاً لقوانين الصحة والسالمة السائدة . 

القاهــــــرة : ت :  ۲۱۸۰٦۷۳٤ / ۰۲  فاكس : ۲۱۸۰٦٦۳۷ / ۰۲      
اإلسكندرية : ت : ٤۲٤٤٦۰۱ / ۰۳   فاكس : ٤۲٤٤٦۰٤ / ۰۳ 

egy.sika.com   : الموقع اإللكترونى

يتميز سارنافيل أس ۳۲۷-  ۱۲ أى أل بالخواص التالية :
مقاوم للعوامل الجوية بما فيها التعرض الدائم لألشعة الفوق بنفسجية.                        مرونة عالية فى درجات الحرارة المنخفضة.

لم يتعرض الجهادات داخلية عند التصنيع.                                                     ثبات عالى لألبعاد.
نفاذية عالية لبخار الماء.                                                                         قابلية ممتازة للحام.

التوجد خطورة تغير األبعاد فى المياه (التفتيل) .                                              سطح مغطى بالورنيش.
قابل العادة التصنيع.

الطبقة العلوية : رمادى فاتح ، الطبقة السفلية :رمادى غامقاللون

عرض اللفة(القيلسى)  ۲٫۰ م ، طول اللفة(القياسى)  ۲۰٫۰ مأبعاد اللفة

۱٫۲  ممالسمك

خشنالسطح

يجب تخزين الروالت فى وضع أفقى وفى مكان أمن بعيدا عن الشمس و المطر و الصقيع.التخزين

سارنافيل® أس ۳۲۷-  ۱۲ اى أل  ۱٦۹
نسخة :۱/۱/۲۰۱٦ 


