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 RubberGard EPDM FormFlash 
1. Popis

Firestone RubberGard EPDM FormFlash je samovulkanizujúci materiál z EPDM membrány, 
ktorý sa prispôsobuje nepravidelným tvarom a je určený k lemovaniu detailov systému podľa 
špecifikácií a detailov Firestone.

2. Príprava

Podklad musí byť čistý, hladký, suchý a nesmie obsahovať ostré hrany, voľné alebo neznáme 
materiály, olej, tuk alebo iné materiály, ktoré by mohli materiál poškodiť. Všetky otvory v podklade 
väčšie ako 5 mm musia byť riadne utesnené vhodným plnivom.

3. Aplikácia

Tento materiál sa používa výhradne na lemovanie detailov podľa technických údajov Firestone. 
RubberGard FormFlash sa lepí k podkladu pomocou lepidla na spoje Splice Adhesive. Okraj 
každého spoja musí byť chránený tmelom Lap Sealant. Za chladného počasia sa môže použiť 
teplovzdušná pištoľ k tvarovaniu materiálu FormFlash a na zlepšenie jeho spracovateľnosti, ale 
je nutné dávať pozor, aby sa teplo nesústredilo do jedného bodu, čo by malo za následok pre-
deravenie materiálu.

4. Pokrytie

Rozmery materiálu FormFlash závisia od lemovaného detailu. Každý presah by mal byť aspoň 
100 mm. Konkrétne informácie nájdete v špecifikáciách a detailoch Firestone.

5. Vlastnosti
Fyzikálne  Dobrá prispôsobivosť nepravidelným tvarom a plochám
  Výborná odolnosť voči poveternostným vplyvom
  Samovulkanizujúci EPDM materiál s rovnakými vlastnosťami ako EPDM    
  membrána po vulkanizácii (>12 mesiacov)
  Výborná odolnosť voči alkalickým dažďom, menej odolný voči ropným produktom.   
  Nesmie prísť do kontaktu s minerálnymi a rastlinnými olejmi, ropnými produktami,   
  horúcim bitumenom a tukom
Technické  Základ EPDM
  Farba Čierna
  Stav Čiastočne vulkanizovaný
  Hrúbka (mm) 1.4 (0.055”)

6. Balenie / skladovanie / dĺžka skladovania 
Šírka  (mm) Dĺžka (m) Balenie Váha (kg/m2)
152 (6”) 30.5 (100’) 2 role/kartón 1.71
229 (9”) 30.5 (100’)  2 role/kartón 1.71
305 (12”) 30.5 (100’)  2 role/kartón 1.71
457 (18”) 30.5 (100’)  1 role/kartón 1.71
609 (24”)  30.5 (100’)  1 role/kartón 1.71
914 (36”)  30.5 (100’)  1 role/kartón 1.71
1219 (48”)  30.5 (100’)  1 role/kartón  1.71

Skladovanie: Materiál skladujte v originálnom zalepenom kartóne pri teplotách medzi 15 °C a 
25 °C. Pred použitím nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu a vysokým teplotám. Počas 
skladovania a inštalácie chráňte pred ohňom a zdrojmi ohňa.
Doba skladovania: 12 mesiacov, pokiaľ sa skladuje v súlade s vyššie uvedenými podmienkami. 
Vo vnútri kartónovej role nájdete dátum výroby. Doba skladovania sa skracuje, ak je materiál 
vystavený zvýšeným teplotám. 


