
 
 

 

Mycoflex Fugenfüller PE 
Profil rotund din spumă de 
polietilenă cu celule închise 

 

 

 

Aplicare 

După pregătirea substratului și a marginilor 

îmbinării, Mycoflex Fugenfüller PE este presat în 

articulație folosind o unealtă adecvată. 

 
Adâncimea inserării trebuie să repecte 
standardele 

 

 
și instrucțiunile stabilite pentru zona respectivă. 

 
Diametrul fundului de rost trebuie să depășească 

lățimea rostului cu cca. 25 - 30%. 

 

Caracteristicile  Mycoflex Fugenfüller PE 

Culoare gri 
         

Ambalare Ø 6 mm: cut. 100 m         

 Ø 10 mm: cut. 100 m         

 Ø 15 mm: cut. 100 m         

 Ø 20 mm: cut.  50 m         

 Ø 25 mm: cut.  50 m         

 Ø 30 mm: cut.  25 m         

 Ø 40 mm: 1 m - bară         

 Ø 50 mm: 1 m - bară         

Depozitare Nelimitat           

 
 
 
 
  
 

 
Notă: Informatiile din aceasta fisa tehnica se bazeaza pe experienta noastra si sunt corecte conform cunostintelor noastre. Cu toate acestea informatiile 
nu sunt restrictive. Trebuie ajustate structurilor individuale, scopului aplicarii si conditiilor locale. Datele oferite de noi sunt conform normelor ingineresti, 
de care s-a tinut cont in timpul aplicarilor. Din acest motiv suntem raspunzatori pentru corectitudinea datelor in cadrul termenilor si conditiilor de vanzare-
livrare-si-service. Recomandarile date de angajatii nostri, care difera de informatiile din fisele noastre de date sunt impuse doar daca sunt date in forma 
scrisa. Normele ingineresti acceptate trebuie respectate permanent.  
 
Editia 03/21. Acestei fise tehnice i s-au adus unele modificari. Editiile mai vechi nu mai sunt valabile si nu mai pot fi utilizate. Daca se emite o noua editie 
revizuita tehnic, aceasta editie isi pierde valabilitatea. 
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Proprietățile produsului 

Spumă din polietilenă cu celule închise 

Flexiblă 

Hidrofugă 

Rezistentă la îmbătrânire 

Compatibilă cu sigilanții Mycoflex 

Arii de aplicare 

Pentru a limita adâncimea îmbinării și pentru formarea îmbinărilor constructive conform DIN 18 540, 
precum și EN 15 651 partea 1 și partea 4 

Prevenirea aderenței pe trei fețe a materialului de etanșare 

Poate fi utilizat în interior și exterior 

http://www.mc-bauchemie.ro/

