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VÝHODY
a	Páska ColFlex může být aplikována na suché i vlhké 
 povrchy, s použitím CarboResin (suché povrchy)
 a CarboResin W (vlhké povrchy).
a	Lepidla mají rychlé doby tuhnutí, i při nízkých teplotách.
a	Páska ColFlex může být použita i pro utěsnění spár a trhlin 
 s velkými dilatacemi.
a	Spoje zůstávají pružné i při nízkých teplotách.
a	Páska ColFlex je odolná vůči povětrnosti a vodě.
a	Velmi dobrá celková chemická odolnost.
a	Lepidla mají velmi vysokou přilnavost k většině stavebních 
 materiálů.
a	Rychlé a jednoduché použití.

TYPICKÉ APLIKACE
a	Utěsňovací systém pro betonové spáry.
a	Utěsnění pohyblivých spár jako jsou dilatační a pracovní spáry.
a	Aplikace do spár s pozitivním i negativním tlakem vody.
a	Ošetření trhlin v betonu, odvodnění hydroizolací pod úrovní země.

ColFlex

Utěsňovací systém pro trhliny a spáry, které jsou vystaveny 
velkým dilatacím. Vysoce kvalitní utěsňovací systém 
kombinovaný s dvousložkovým lepidlem.

ColFlex CarboResin

Utěsňovací EPDM membránový systém připravený k použití pro 
trhliny a spáry s velkou dilatací. Colflex E je vysoce kvalitní spáry 
utěsňující systém, kombinovaný s MS Fixer jednosložkovým lepidlem.

MS Fixer ColFlex E

ColFlex E

VÝHODY
a	Colflex E membrána nepotřebuje před aplikací čištění 
 či aktivaci rozpouštědlem
a	Colflex E může být aplikován na vlhké i suché povrchy, 
 s použitím MS Fixer
a	MS Fixer má rychlou dobu tuhnutí, i při nízkých teplotách
a	Colflex E může být použit pro spáry a trhliny vystavené 
 velkým dilatačním pohybům
a	Spojení zůstává pružné i v nízkých teplotách
a	Odolný proti počasí a vodě
a	Velmi dobrá celková chemická odolnost
a	MS Fixer má velmi vysokou přilnavost k většině stavebním materiálům
a	Rychlé a jednoduché použití

TYPICKÉ APLIKACE
a	Colflex E je aplikován jako utěsňovací systém pro betonové spáry
a	Utěsnění pohyblivých spár jako jsou dilatační spáry
a	Colflex E je aplikován do spár s pozitivním i negativním vodním tlakem
a	Colflex  E může být také používán k ošetření samostatných trhlin 
 v betonu a jako odvodnění pro hydroizolace pod úrovní povrchu


