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Fibertex
F-300
M
Hoge kwaliteitsbescherming voor zwembadliners
NIET-GEWEVEN GEOTEXTIEL VOOR ZWEMBADLINERS

beton
Fibertex
F-300 M
liner

Fibertex F-300 M geotextiel bestaat uit niet-geweven polypropyleenvezels die met een naaldprocedé werden gevormd. Deze
weefsels met uitstekende rekbaarheid, zijn soepel en gemakkelijk
te gebruiken. Het is open voor diffusie en laten water en lucht
ongehinderd door. De eigenschappen van dit geotextiel blijven
identiek zowel in droge als in vochtige omstandigheden. Het
materiaal wordt niet aangetast door schimmel, kan niet rotten en is
zuur- en alkalibestendig.

Kenmerken
F-300M
Oppervlaktegewicht

300 g/m2

Dikte onder 2 kPa

2,5 mm

Materiaal

PP

Maten van de rollen in stock

5 m x 100 m

Treksterkte lengte- / dwarsrichting

25 / 25 kN/m

Rek bij breuk lengte- / dwarsrichting

60 / 70 %

Poriëngrote, O90%

70 µm

Niet in direct licht plaatsen en te bewaren in hun originele verpakking.
Wij raden aan om de aanwezige inscriptie op het geotextiel aan de tegenovergestelde kant van
de liner te plaatsen om elke overdracht van inkt te vermijden.

Uit voorraad, een groot gamma geotextielen voor al uw
grond- en drainagewerken:

2,5 mm

Fibertex F-25
Fibertex F-32
Fibertex F-35

130 g/m²
175 g/m²
200 g/m²

11 kN/m
15 kN/m
17 kN/m

100 m x 1 | 2 | 3 | 4 | 5 m
100 m x 4 | 5 m
100 m x 3 | 5 m

insulco bv • I.Z. Zuid (1) • Rue Buisson aux Loups, 1a • 1400 Nijvel
Tel : 067/41 16 10 • Fax : 067/41 16 16 • matgeco@insulco.be
Web : www.matgeco.be • Ondernemingsnummer : 0405.642.815 - RPR Nijvel
Deze gegevens zijn het resultaat van studies en experimenten, ze mogen in geen enkel geval als een garantie
beschouwd worden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de plaatsing van dit product. Uitgave 02/2022

