
              

               

TEXSA, S.A. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w powyższych danych, bez wcześniejszego powiadomienia i nie ponosi odpowiedzialności w przypadku 
nieprawidłowości spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem produktu. Wartości podane w karcie danych technicznych odpowiadają średnim wartościom 
otrzymanym podczas testów przeprowadzonych w laboratorium. 

 

 VINITEX METAL 
OPIS 

            Profil z galwanizowanej blachy pokrytej warstwą niezbrojonego PCV 

ZASTOSOWANIE 
Wykonywanie połączeń systemowych z membraną dachową PCV VINITEX zgodnie z zaleceniami i projektem 

WŁAŚCIWOŚCI 

Odporność na warunki atmosferyczne  
Doskonała odporność na korozję 
Doskonała odporność na wilgoć 
Doskonała elastyczność przy zginaniu 
Systemowy zgrzew z membraną dachową VINITEX  

PAKOWANIE I PRZECHOWYWANIE 

  

 WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE     

  

OPIS METODA	  BADANIA JEDNOSTKA  

  

    

Grubość	  całkowita ECCA	  T1 µ	   50-‐1200 
    

Odporność	  na	  szybką	  deformację 
   

EECA	  T5 J 18	  bez	  rozwarstwienia 
   

   	  bez	  pęknięć	  lub	  rozwarstwienia 
Składanie	  T ECCA	  T7  

   
    

Starzenie	  pod	  wpływem	  ciepła ECCA	  13 godziny 500	  ;	  120°C 
    

    

Odporność	  na	  ścieranie	  TABER ECCA	  T16 mg <20	  1000	  cykli 
    

 
 

Nazwa produktu                         VINITEX METAL 
Wielkość arkusza                             1m x 2m 

Sk ład Warstwa 500-1200µ, warstwa klejąca (5-7µ), 
Stal galwanizowana Dx51D+Z275 zgodnie z normą 

EN 10142, epoxy primer (5-7µ) 
Opakowanie 25 szt. w opakowaniu 



                                

TEXSA, S.A. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w powyższych danych, bez wcześniejszego powiadomienia I nie ponosi odpowiedzialności w 
przypadku nieprawidłowości spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem produktu. Wartości podane w karcie danych technicznych odpowiadają średnim 
wartościom otrzymanym podczas testów przeprowadzonych w laboratorium.	  
 

MONTAŻ  

• Montaż systemu VINITEX musi zostać przeprowadzony przez wykwalifikowany personel 

• Podłoże musi być czyste i wolne od substancji obcych 

• Membrana VINITEX może być zgrzewana na gorąco bezpośrednio do powleczonej PCV blachy 

W łaściwe zgrzewanie jest uzależnione od warunków atmosferycznych, warunków 
sprzętowych (temperatura, ciśnienie, szybkość pracy) oraz powierzchni membrany, tak 
więc sprzęt powinien być wyregulowany w celu osiągnięcia najwyższej jakości 
zgrzewanych elementów 

• Należy pozostawiać 3 mm odległości między kolejnymi kawałkami profilu. 

 
Przedstawiciel w Polsce: 
SEBAN Sebastian Herbut 
ul. Dębowa 3 
59-500 Złotoryja 
tel. +48 662 033 779   
biuro@seban.com.pl 
www.seban.com.pl 


