fólie a desky

LDPE, HDPE
FÓLIE A DESKY
FOILS AND SHEETS

fólie a desky

Oboustranně hladké fólie a desky

Both-sided smooth foils AND SHEETS

Provedení:
• přírodní (mléčné), černé i barevné,
• tloušťka: 0,7 – 3,0 mm,
• šíře: 160 - 1300 mm.

Finish:
• natural (milky), black or colourful,
• thickness: 0,7 – 3,0 mm,
• width: 160 - 1300 mm.

Dodáváme v rolích nebo přířezech v závislosti
na tloušťce a materiálu – dle požadavků
zákazníků.
Desky je možno používat v rozmezí teplot:
-40 °C až +50 °C.

They are delivered in rolls or cut depending
on material thickness – based on customers‘
requirements.
Sheets may be used within a range of
temperatures: -40 °C to +50 °C.

Aplikace ve stavebnictví:
• sanace zdiva (podřezání),
• izolace staveb, protiradonová bariéra,
• hydroizolace skládek průmyslového a
komunálního odpadu, různých kanálů, svodů
a jiných částí odpadového hospodářství,
• izolace nádrží.

Application for construction building:
• reinstating walls,
• insulation of buildings, anti-radon barrier,
• waterproofing dumps of industrial and
municipal waste, different channels, drains and
other parts of the Waste Management,
• insulation of tanks.

Ostatní aplikace:
• automobilový průmysl – zástěrky, těsnění,
• zemědělství – krycí fólie,
• balení – proložky,
• průmyslové aplikace – separační desky,
• oděvní a galanterní průmysl – výztuhy, výseky.

Other applications:
• automotive industry – car rugs, gaskets,
• agriculture – cover foils,
• packaging – interlayers,
• industrial applications – separation sheets,
• in clothing and haberdashery industry –
stiffeners and cut-outs.
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Aplikace ve stavebnictví / Application for construction :
Materiál
Material
(TYP /TYPE)

Tloušťka
Thickness
(mm)

Šířka
Width
(mm)

Délka
Length
(mm)

Barva
Colour

HD-PE
915 EKOTEN

0,7 – 2,0

1000 - 1300

300 – 2000
(přířezy / cut to sizes)
50-130 m (role / roll)

Černá / Black

LD-PE
1116

0,7 – 3,0

160 - 1300

100 – 2000

Černá / Black

Šířka
Width
(mm)

Délka
Length
(mm)

Barva
Colour

100 - 2000

Černá / Black
Přírodní (mléčná) /
Natural (milky)
Barevná / Coloured

Ostatní aplikace / Other applications:
Materiál
Material
(TYP /TYPE)
LD-PE
1116

Tloušťka
Thickness
(mm)
0,7 – 3,0

160 - 1300
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