MORGO FOLIETECHNIEK B.V.

MORGOTOP
Verwerkingsvoorschriften

Professionals in folie

MorgoTop Standaard
MorgoTop Standaard-Xtra
MorgoTop Standaard FR
MorgoTop FH
MorgoTop ZF
MorgoTop Solar

Algemeen:

Lijmen met MorgoColl / MorgoProthan:

- MorgoTop zijn folies, welke verwerkt kunnen worden onder
flauw hellende daken, metaaldaken, onder PVV panelen
en op daken met een dakhelling, waar de dakpan niet meer
waterdicht is.
- MorgoTop Standaard vanaf 15 graden dakhelling.
- MorgoTop Standaard-Xtra vanaf 15 graden dakhelling.
- MorgoTop Standaard FR vanaf 15 graden dakhelling,
wanneer brandklasse B-s1,d0 vereist is.
- MorgoTop FH vanaf 10 graden dakhelling.
- MorgoTop ZF vanaf 5 graden dakhelling.
- MorgoTop Solar vanaf 15 graden dakhelling en bij een te
verwachten hoge temperatuurbelasting.
- Rollen liggend, beschermd tegen weersinvloeden, opslaan.
- Bij twijfel contact op te nemen met onze adviseurs.
- Bij een gording kap en een dakhelling onder de 10 graden
adviseren wij een buitenplaat te gebruiken.

Alle MorgoTop folies
- Vorstvrij boven de 10°C opslaan.
- Goed schudden voor gebruik (steeds herhalen).
- Gebruikstemperatuur tussen de 5°C en 30°C.
- Snel werken en kleine oppervlaktes i.v.m. snelle droogtijd.
- Narollen met Morgo Drukrollen, voor optimale verdeling
(nooit wrijven, de lijm reageert op de acrylaat toplaag).

Voorbereiding:
• Materiaal: Lijm / MorgoColl / MorgoProthan of Fohn.
• Bevestigingsmiddelen: RVS of gegalvaniseerde nieten en
MorgoTopband.
• Gereedschap: Aandrukrol, mes, lijmflacon, platte kwast,
nietapparaat.

Föhnen
(MorgoTop FH en MorgoTop ZF)
- Onder elke buitentemperatuur mogelijk.
- Goed aandrukken met Morgo Drukrollen.

Prefab Elementenindustrie:
- Het materiaal niet scherp omvouwen. Overlappingen op
het element vastzetten door lat in te rollen om materiaal
niet te beschadigen. NOOIT met tape vastzetten.
- Elementen met MorgoTop Folie niet met de folie tegen
elkaar op de bok plaatsen, altijd min. 10mm ruimte
houden of achterzijde/voorzijde tegen elkaar plaatsen.
- Bij aflevering en plaatsing, de aannemer wijzen op de
overlappen, deze dient men direct bij plaatsing te fixeren.
Zorg ervoor dat een verwerkingsvoorschrift naar de
opdrachtgever en uitvoerder gaat.

Verwerking:
- MorgoTop uitrollen op het dak.
- Voldoende overlap aanhouden om eventueel de folie aan
elkaar te zetten of af te werken. (150 mm).
- Eventuele ronde doorvoeren waterdicht maken met
Morgo Manchetten.
- Eventuele dakramen geheel waterdicht afwerken met
MorgoTop Folie.
- LET OP! Voor gegarandeerde waterdichtheid moet u
MorgoTopband onder de tengels gebruiken!
- Indien verlijmd op ondergrond lijmstroken aanbrengen
van minimaal 50mm h.o.h maximaal 600mm.
- Indien geniet of genageld, altijd RVS of gegalvaniseerde nieten of nagels gebruiken. Hart op hart 250mm
voor de nieten is voldoende. Nieten van de folie op
dusdanige plaats dat ze worden afgedekt door de tengel
met afdichtingsband of overlapping.
- Geen scherpe voorwerpen op de folie gooien en de folie
schoon houden.
- Losse foliedelen op hoeken of overlappen DIRECT fixeren
en NOOIT los laten hangen.

Overig:
- Reparaties alleen uitvoeren met MorgoTop Folie, door een
ronde pleister te maken en deze te verlijmen, te föhnen of
te vulkaniseren op de folie. Hiervoor NOOIT tape gebruiken.
- Bij doorvoeringen door de folie i.v.m. de waterdichtheid
altijd MorgoManchetten gebruiken.
- Verlijming van andere materialen op de folie in overleg
met fabrikant. Bij afwijkende verwerkingen altijd contact
opnemen met de leverancier.
LET OP! Voor gegarandeerde waterdichtheid moet
u MorgoTopband gebruiken en de overlappingen
verkleven of verlijmen.
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