
Tehniskie dati

Materiāls

Flīss Polipropilēna mikrošķiedra

Membrāna TEEE, monolīta

Flīss Polipropilēna mikrošķiedra

Membrāna TEEE, monolīta

Flīss Polipropilēna mikrošķiedra

īpašības Normatīvs Vērtība

Krāsa melna

Laukuma svars LVS EN 1849-2 280 ±15 g/m²

Biezums LVS EN 1849-2 1,1 ±0,2 mm

Tvaika difūzijas pretestības rādītājs µ LVS EN ISO 12572 185

sd-vērtība LVS EN ISO 12572 0,2 ±0,05 m

Ugunsdrošība LVS EN 13501-1 E

Atmosfēras ietekme 6 mēneši

Ūdens stabs LVS EN 20811 10.000 mm

Ūdens necaurlaidība jauns/vecināts* LVS EN 1928 W1 / W1

Maksimālais stiepes spēks gareniski/šķērsām LVS EN 12311-1
440 ±35 N/5 cm / 440 ±35
N/5 cm

Maksimālais stiepes spēks gareniski/šķērsām
vecināts* 

LVS EN 12311-1
365 ±35 N/5 cm / 365 ±35
N/5 cm

Izstiepšana gareniski/šķērsām LVS EN 12311-1 40 ±20 % / 40 ±20 %

Izstiepšana gareniski/šķērsām vecināts* LVS EN 12311-1 28 ±10 % / 28 ±10 %

Izturība pret plīsumiem gareniski/šķērsām LVS EN 12310-1 375 ±35 N / 375 ±35 N

*) Izturība pēc mākslīgās vecināšanas
LVS EN 1297 / LVS EN
1296

izturēts

Aukstās liekšanas metode LVS EN 1109 -40 °C

Temperatūras izturība -40 °C līdz +100 °C

Siltumvadītspēja 0,17 W/(m·K)

CE-marķējums LVS EN 13859-1 esošs

Pielietojums

Difūzijai atvērta, pieckārša, dubulta, monolītā TEEE membrāna. Paredzēta lietošanai aiz slēgtām vai vaļējām fasādēm (atvērto fasāžu spraugu
platumam jābūt līdz 50 mm un 40% kopējais pieļaujamais fasādes atvēruma laukums). Ilgstoši droša siltumizolācijas aizsardzība no vēja un lietus.

Piegādes forma

Art.-Nr. GTIN Garums Platums Saturs Svars IV Konteiners

16434 4026639164346 50 m 150 cm 75 m² 18,75 kg 1 12

SOLITEX FRONTA
PENTA connect  

5-slāņu dubulta, monolīta TEEE sienu membrāna ar 2 integrētām
pašlīmējošām joslām

Minētā informācija attiecināma uz aktuālākajos pētījumos konstatēto un praksē pierādīto. Mēspaturam tiesības veikt izmaiņas rekomendējamo konstrukciju risinājumos, produktu iestrādestehnoloģijās un
veikt tālāku produktu attīstību, mainot atsevišķu produktu kvalitāti. Mēs labprātJūs informēsim par aktuālāko tehnisko produktu attīstības stāvokli Jums vēlamā laikā. 
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Priekšrocības

Piecu slāņu dubulta, monolītā TEEE membrāna 

Optimāls sienu konstrukcijas žūšanas nosacījums: bezporu funkcionālā membrāna aktīvi izvada mitrumu uz āru

Difūzijai atvērta un vienlaikus lietusgāžu necaurlaidīga

Melns flīsa audums ar identifikācijas apdruku pārlaidumu vietās: uzraksti caur atvērtām fasādēm redzami

Ārkārtīgi plīsumizturīga, vēja, lietus un ūdens hermētiska

6 mēnešus brīvi pakļaujama atmosfēras iedarbībai

Pateicoties connect- pašlīmējošajām joslām, kas gareniski iestrādātas mebrānā, uzstādīšana ir ātra un droša

Pamatnosacījumi

SOLITEX FRONTA PENTA connect membrānas uzstādāmas ar apdrukāto pusi uz āru. To iespējams stiprināt pie nesošām konstrukcijām kā gareniski tā
arī šķērsām, neatkarīgi no āra gaisa temperatūras. Stiprinājumam jābūt stingram bez atkārumiem. No ūdens novadīšanas viedokļa ieteicama ir
horizontālā membrānas uzstādīšana.

Uzstādot membrānu aiz atvērtām fasādēm, spraugām starp fasādes dēļiem jābūt ne lielākām par 50 mm. Pie tam kopējais fasādes atvēruma laukums
drīkst būt līdz 40% liels. 
Attālumam starp membrānu un atvērtās fasādes dēļiem jābūt vismaz 20mm. 

Stiprinājumus nedrīkst ierīkot vietās, kur noplūst ūdens.
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