Ficha técnica No. WPSIT0023-14.04
Cancela e substitui WPSIT0023-14.01 (ENG)

FLAGON CSL

1.2, 1.5, 1.8 2.0 mm

MANTA DE PVC-P PARA TRABALHOS HIDRÁULICOS

USO - APLICAÇÃO
O FLAGON CSL é uma manta termoplástica fabricada de PVC-P,
especificamente desenhado para impermeabilização de bacias, canais e
estruturas similares
Esta manta pode suportar água salgada ou doce e baixa concentração
de líquidos químicos. Para verificar a compatibilidade com líquidos
químicos específicos, por favor contate o setor técnico da
CIVILROCK (tech-office@flag.it).

As mantas são soldadas juntas por aplicação de ar quente ou usando cunha quente,
com um soldador manual ou automático. Á soldagem pode ser feita com soldagem
simples ou dupla. A soldagem dupla permite a realização de um teste pneumático com
ar.
O FLAGON CSL é compatível com todos os acessórios e mantas que abordam os
sistemas FLAGON PVC.

DESCRIÇÃO
FLAGON CSL é uma manta sintética fabricada por co-extrusão de PVC plastificado. A mesma tem propriedades físicoquímicas diferentes em cada um de seus lados:
 A face superior é tratada contra raios UV;
 A parte inferior é altamente resistente à punção e à perfuração por raízes
Qualquer rasgo na face superior da manta pode ser vista imediatamente, devido à diferença de cor entre os dois lados
(camada sinalizadora).
A CIVILROCK atribui a maior importância à qualidade de seus produtos. Por isso operamos um sistema de garantia de
qualidade de acordo com o certificado ISO 9001 BSI.
PRINCIPAIS VANTAGENS

EQUIPAMENTOS SUGERIDOS PARA INSTALAÇÃO

• Alta resistência ao intemperismo e raios UV;
• Alto alongamento até a ruptura;
• Alta resistência mecânica;
• Alta resistência à punção;
• Resistência à perfuração de raízes;
• Inclui camada de sinalização.

• Soldador manual com ar quente
• Máquina de soldagem automática com ar quente
• Máquina de soldagem dupla automática Saldamax
Tremila

A CIVILROCK se reserva o direito, de acordo com o progresso da tecnologia e conhecimento, de modificar sem aviso prévio a composição e condições de seus materiais, e
consequentemente, seus preços. portanto, pedidos só poderão ser aceitos se forem baseados nos termos e especificações técnicas aplicáveis na hora do recebimento.

FLAG S.p.A. – SOPREMA GROUP
Via Industriale dell’Isola, 3 – 24040 – Chignolo d’Isola (BG) - Italia
Tel. : +39 035 095.10.11 - Fax : +39 035 494.06.49
www.flag-on.com
e-mail: tech-office@flag.it
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CARACTERÍSTICAS

≤ - 30

≥ 80
≥ 45
> 1 450

> 1 800

> 2 160

> 2 450

≤ 25%
≤ 25%

< 25
<5

PADRÕES DE PRODUÇÃO

MARCAÇÃO CE
Código de identificação única do tipo de produto: WPSIT0023
As mantas FLAGON CSL são produzidas pela fábrica da FLAG Spa (SOPREMA group) em Chignolo d’Isola (Italy) e apresentam
a marcação CE no. 1085-CPR-007 de acordo com a EN 13361:2013 e EN 13362:2013.
CERTIFICAÇÃO
O FLAGON CSL apresenta as seguintes certificações:
França:
• Mencionado no CPP (especificações técnicas): Bacias, tanques, canais , torres de água e estruturas similares, por
DEKRA.
Rússia: • Certificação ASQUAL pelo FLAGON CSL 1.2 mm e FLAGON CSL 1.5 mm
• NPO Fire Center Certification

A CIVILROCK se reserva o direito, de acordo com o progresso da tecnologia e conhecimento, de modificar sem aviso prévio a composição e condições de seus materiais, e
consequentemente, seus preços. portanto, pedidos só poderão ser aceitos se forem baseados nos termos e especificações técnicas aplicáveis na hora do recebimento.

FLAG S.p.A. – SOPREMA GROUP
Via Industriale dell’Isola, 3 – 24040 – Chignolo d’Isola (BG) - Italia
Tel. : +39 035 095.10.11 - Fax : +39 035 494.06.49
www.flag-on.com
e-mail: tech-office@flag.it
www.soprema.it

