
Tehniskie dati

Materiāls

Aizsarg- un virskārtas flīss Polipropilēns

Membrāna Polipropilēna-kopolimērs

īpašības Normatīvs Vērtība

Krāsa zaļa

Laukuma svars LVS EN 1849-2 150 ±5 g/m²

Biezums LVS EN 1849-2 0,45 ±0,05 mm

Tvaika difūzijas pretestības rādītājs µ LVS EN 1931 16.700

sd-vērtība LVS EN 1931 7,50 ±0,25 m

mainīga mitruma sd-vērtība LVS EN ISO 12572 0,25 - >25 m

Ugunsdrošība LVS EN 13501-1 E

Pakļaušana brīvai atmosfēras iedarbībai 2 mēnešus

Ūdens stabs LVS EN 20811 > 2.500 mm

Ūdens necaurlaidība LVS EN 1928 W1

Maksimālais stiepes spēks gareniski/šķērsām LVS EN 12311-2 250 N/5 cm / 170 N/5 cm

Izstiepšana gareniski/šķērsām LVS EN 12311-2 60 % / 60 %

Izturība pret plīsumiem gareniski/šķērsām LVS EN 12310-1 120 N / 120 N

Izturība pēc mākslīgās vecināšanas LVS EN 1296 / LVS EN 1931 izturēts

Temperatūras izturība -40 °C līdz +80 °C

Siltumvadītspēja 0,17 W/(m·K)

Gaisa hermetizācija LVS EN 12114 veikta

CE-marķējums LVS EN 13984 esošs

Pielietojums

INTESANA membrānas strēmele, kas paredzēta spraugu salīmēšanai vai kā remontloksne neblīvu vietu aiztaisīšanai jumtos, mansardos, sienās,
griestos un grīdās.

Piemērota arī konstrukcijām ar īslaicīgu mitruma ietekmi.

Piegādes forma

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

10103 4026639011213 100 m 0,21 m 21 m² 3 kg 2 56

Priekšrocības

Gatavās tvaika un gaisa izolācijas membrānas strēmeles ideāli piemērotas ātrai iestrādei; 

Blīvu pieslēgumu izveidošanai saskaņā ar Vācijas normatīva DIN 4108-7, Šveices normatīvu SIA 180 un Austrijas normatīvu ÖNorm B8110-2
prasībām; 

Izgatavota no Polipropilēna-kopolimēra membrānas un īpaši izturīgas polipropilēna aizsargvilnas;

Mainīga mitruma difūzijas pretestība;

Labākie testu rezultāti uz emisijām.

DA-S Tvaika izolācijas strēmele rullī

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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Pamatnes

Pirms strēmeles montāžas aplīmējamo virsmu jānotīra ar birstīti, jānoslauka ar lupatu vai jānopūš ar gaisa spiedienu. Minerālas virsmas (apmetums
vai betons) drīkst būt nedaudz mitras. Līmlenti nedrīkst līmēt uz sasalušas virsmas. Uz salīmējamās virsmas nedrīkst atrasties nekādas atgrūdošas
vielas (piem. tauki vai silikons). Salīmējamai virsmai jābūt pietiekami sausai un stabilai - dotajā gadījumā jāierīko mehānisks balsts (presslīste) (piem.
noslīpētām virsmām). 

Ilgstoši noturīgu savienojumu var panākt ar līmlentēm TESCON VANA vai TESCON No.1, pieslēgumu iespējams izveidot ar ar visām pro clima
membrānām (piem. izgatavotām no PE, PA, PP un folijas), ar ēvelētu vai lakotu koku, cietu plastikātu vai nerūsējošu metālu (piem. trubas,caurules, logi
utt.), kā arī ar citām kokšķiedras plāksnēm (finieri, OSB-, skaidu plāksnēm, MDF-plāksnēm).

Pieslēgumu izveidošanai pie raupjām pamatnēm (piem.raupjs koks) vai minerālām pamatnēm (piem.apmetums vai betons)jāizmanto ORCON F,
ORCON CLASSIC vai ORCON LINE līmes. Pamatnes piemērotība ir katrā individuālā gadījumā jāpārbauda, t.i. jāveic testa līmējumi. 

Pamatnosacījumi

pro clima DA-S membrānas strēmele rullī jāuzstāda ar apdrukāto pusi pret strādājošo. To nedrīkst stiept. Pieslēgumu līmi vai līmlenti cieši pierīvēt,
pievērsiet uzmanību, lai būtu pietiekams pretspiediens.

Tikai gludi ieklātu membrānu gadījumā iespējams panākt hermētisku rezultātu. Paaugstinātu telpu mitrumu (piem. būvniecības laikā) jāizvada ar
regulāru caurvēja tipa vēdināšanu. Periodiska caurvēja radīšana šādās telpās būs nepietiekama, lai būvniecības procesā radušos lielo mitruma
daudzumu ātri izvadītu no ēkas, ja nepieciešams, jāuzstāda būvniecības fēns. 
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