
Tehniskie dati

Materiāls

Pamatmateriāls PP-flīss un PP-kopolimēru speciālmembrāna

Līme Speciāla akrilātlīme

īpašības Normatīvs Vērtība

Krāsa gaiši zils

sd-vērtība LVS EN 1931 2,3 m

ift Rossenheim (DE) pārbaudīts MO-01/1:2007-01, Abs. 5 izturēts, visā lentes laukumā

Iestrādes temperatūra no -10 °C

Temperatūras izturība ilgstoši -40 °C līdz +90 °C

Uzglabāšana sausā un vēsā vietā

Pielietojums

CON TEGA SL ļauj izveidot gaisu izolējošu savienojumu ar logiem un durvīm no telpu iekšpuses. Savienojums atbilst DIN 4108-7, SIA 180 un OENORM
B 8110-2 prasībām.

Piegādes forma

Art.-Nr. GTIN Garums Platums Svars IV Konteiners

11971 4026639119711 30 m 120 mm 0,6 kg 8 240

12612 4026639126122 30 m 120 mm 0,6 kg 8 240

Priekšrocības

Īpaši plāna PP-kopolimēra – funkcijas membrāna vieglai ielocīšanai stūros; 

Atbilst RAL prasībām kombinācijā ar CON TEGA EXO no ārpuses; 

Apdrukātās puses apmetamas; 

Ar trīs līmstrēmelēm elastīgi iestrādājama gan koka, gan mūra konstrukcijās.

Pamatnes

Pirms montāžas virmas ir jānotīra ar tīru drānu vai spiediena gaisa plūsmas palīdzību. Nelīdzenās minerālās virsmas ir jāizlīdzina izmantojot
apmetumu. Līlentes nepielīp pie sasalušām virsmām. Nav pieļaujama ūdens atgrūdošu vielu esamība uz virsmām (piem. smērvielas, tauki un silikons).
Virmsām jābūt sausām un noturīgām. 

Noturīgi savienojumi veidojas arī ar visām pro clima iekštelpu membrānām un ar citām tvaika izolācijas membrānām (piem. ražotām no PE, PA, PP vai
alumīnija). Saķere veidojas arī uz ēvelēta un krāsota koka, cieta plastikāta, OSB un finiera. Pieslēguma izveidošanai pie mūra vai betona vai citas
raupjas pamatnes, jāizmanto papildus ORCON F vai ORCON CLASSIC līme. 

Labākais rezultātas tiek sasniegts ja virsmas ir tīras un noturīgas. Tā ir Jūsu atbildība pārbaudīt virmas noturību; dažos gadījumos ir ieteicams veikt
saķeres kontrolpārbaudi. Gadījumos, ja virsmas nav pietiekoši noturīgas ieteicams virsmu iepriekš apstrādāt ar TESCON PRIMER RP grunti.

Pamatnosacījumi

Veicot montāžas darbus lentas nedrīks nostiept. Akurāti piespiest līpošo daļu pie virsmas, pārliecinoties, ka virsma ir pietiekoši noturīga. Gaisa
necaurlaidīgs savienojums izveidojas tikai tad, ja līmlentā nav izveidojušies pārrāvumi. Gaisa necaurlaidīgs savienojums izveidojas tikai tad, ja līmlentā
nav izveidojušies pārrāvumi. Lai izvairītos no pārlieku liela mitruma uzkrāšanās, teplas ir pietiekoši jāventilē, nepieciešamības gadījumā uzstādot
būvniecības fēnu.

CONTEGA SL 2-kārša apmetuma savienojumu līmlente ar tvaiku izolējošām īpašībām

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. 

Papildus informāciju par produktu iestrādes

tehnoloģijām un konstrukciju risinājumiem

Jūs varatiegūt pie pro clima Latvijas

pārstāvniecības SIA"ARTIVA" speciālistiem,

interesējoties patālruņiem +371 29116116 vai

+371 29252882, kā arī www.artiva.lv vai

www.proclima.de 
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