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BESCHRIJVING
 
POLYAC® REINFORCEMENT FLEECE is een versterkingsvlies dat 
samengesteld is uit gemodificeerd polyester en niet geweven 
polypropyleen.

VOORDELEN

• Scheuroverbruggend
• Eenvoudig verwerkbaar
• Toepasbaar bij lage temperaturen
• Verbetert de weerstand tegen scheurvorming
 

TOEPASSINGSGEBIED

Deze wordt gebruikt als versterking bij het afdichtingssysteem 
POLYAC® BDM SYSTEM 5 en dit zowel voor horizontale vlakken, 
aansluitingen als voor details.
 

VERWERKING

Opmerking: Het volgende is een typische applicatiebeschrijving. Bij 
andere werf parameters kunt u contact opnemen met onze technische 
afdeling.

VOORAFGAANDE ANALYSES
Bereken hoeveel POLYAC® REINFORCEMENT FLEECE u nodig hebt 
rekening houdende met een voldoende overlapping (min. 5 cm). 

BENODIGD GEREEDSCHAP
Plooi- of rolmeter, Markeerstift, Schaar of cutter.

VOORBEREIDING VAN HET PRODUCT
POLYAC® REINFORCEMENT FLEECE uitrollen en op voorhand op de 
juiste afmetingen versnijden alvorens de harsen aan te brengen.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND
Zie de technische fiches van POLYAC® BDM producten.
 

AANBRENGEN
Meteen na het aanbrengen van het POLYAC® BDM product over het 
te behandelen oppervlak, het POLYAC® REINFORCEMENT FLEECE 
blaas- en plooivrij aanbrengen in de nog natte, niet uithardende laag 
tot volledige verzadiging van het vlies. Steeds rekening houden met 
een minimale overlapping van 5 cm. Meteen daarna extra POLYAC® 
BDM product, nat in nat, over het oppervlak aanbrengen.

AFWERKING
Ongeveer 1 uur (bij 20 °C) na het aanbrengen van de waterdichtingslaag 
met het geïntegreerde POLYAC® REINFORCEMENT FLEECE kan een 
POLYAC® bescherm- of slijtlaag aangebracht worden.
 

UITVOERINGSOMSTANDIGHEDEN
Zie de technische fiches van POLYAC® BDM producten.
 

COMPLEMENTAIRE PRODUCTEN
POLYAC® BDM producten.

TECHNISCHE GEGEVENS
 
UITZICHT - SAMENSTELLING
Wit

VERBRUIK
Voor 1 rol met breedte 35 cm = 15 m²
Voor 1 rol met breedte 105 cm = 50 m²
Overlap reeds mee in acht genomen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Gewicht 110 g/m²

Rek bij breuk DIN EN 29 073-3
Dwars: >70 %

Lengte: >50 %

Treksterkte DIN EN 29 073-3
Dwars: >130 N/50mm

Lengte: >150 N/50mm

 
CHEMISCHE RESISTENTIES
Gepolymeriseerde POLYAC® harsen hebben een goede chemische 
weerstand tegen alkaliën, aardoliederivaten, zuur, zouten en 
onderhoudsproducten. Voor meer informatie gelieve RESIPLAST NV 
te contacteren.

REFERENTIEDOCUMENTEN

FM 78518 EMS 716699

VERPAKKING

POLYAC®  
REINFORCEMENT FLEECE

Lengte
50 m

Breedte: 35 cm

Breedte: 105 cm

BEWARING EN OPSLAG

Droog en verpakt bewaren. Indien het vlies nat zou zijn kan dit de 
impregnatie en het uithardingsproces van de harsen verstoren.

VOORZORGSMAATREGELEN i.v.m. VEILIGHEID

Lees aandachtig de veiligheidsbladen voor het gebruik van POLYAC® 
producten. Tijdens de verwerking ontstaat er een karakteristieke 
geur. Zorg voor voldoende ventilatie, verwijderd houden van 
ontstekingsbronnen en niet roken. Huidcontact vermijden. Er 
kan oogirritatie en/of overgevoeligheid optreden bij hevige 
dampconcentratie, inademing en/of huidcontact. Levensmiddelen 
(voeding, drank) niet bewaren in dezelfde werkruimte. Draag steeds 
persoonlijke beschermende uitrusting volgens de geldende lokale 
richtlijnen en wetgeving. Handschoenen en veiligheidsbril zijn 
verplicht.

POLYESTER EN POLYPROPYLEEN VERSTERKINGSVLIES - POLYAC® BDM SYSTEM 5

POLYAC® REINFORCEMENT FLEECE

De bovenvermelde informatie wordt te goeder trouw verstrekt, echter zonder enige garanties. De toepassing, het gebruik en de verwerking van de producten vallen buiten onze controle en behoren aldus volledig tot de 
verantwoordelijkheid van de gebruiker/verwerker. Mocht Resiplast N.V. alsnog verantwoordelijk gesteld worden voor opgelopen schade, dan zal de claim steeds beperkt blijven tot de waarde van de geleverde goederen. Wij streven 
er steeds naar goederen met constante, hoge kwaliteit te leveren. Alle waardes op deze technische fiche zijn gemiddelde waardes die resulteren uit testen die uitgevoerd zijn onder laboratorium omstandigheden (20 °C en 50 % RH), 
waardes die nagemeten worden op de werf kunnen een lichte afwijking vertonen vermits de omgevingscondities, de toepassing, en de manier van verwerken van onze producten buiten onze controle vallen. Geen andere producten 
toevoegen dan deze die aangegeven zijn op de technische documentatie. Deze versie vervangt alle vorige versies. Versie 2.0 Date: 7 mei 2021 8:46 a.m.
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