
Tehniskie dati

Materiāls

Virskārta DT Vairāku slāņu raupjas šķiedras, rupja

Virskārta UT Gluds tapešu flīsa audums

Membrāna Polipropilēna-kopolimērs

Virskārta Tapešu flīsa audums

īpašības Normatīvs Vērtība

Krāsa balta

Laukuma svars LVS EN 1849-2 DT: 248 g/m² - UT: 203 g/m²

Biezums LVS EN 1849-2 0,40 mm

Tvaika difūzijas pretestības rādītājs µ LVS EN 1931 5.750

sd-vērtība LVS EN 1931 2,3 m mainīga mitruma

Ugunsdrošība LVS EN 13501-1 E

Temperatūras izturība ilgstoši līdz +40 °C

Siltumvadītspēja 0,13 W/(m·K)

Pielietojums

Veiksmīga tvaika izolācijas slāņa izveidošanai gadījumos, kad esošajās jumta vai sienu konstrukcijās vēlāk plānots iestrādāt iepūšamo siltumizolācijas
materiālu. Kombinējama gan ar difūzijai atvērtiem, gan difūzijai slēgtiem apdares un siltumizolācijas materiāliem.

Piegādes forma

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

10096 4026639011954 15 m 0,53 m 7,95 m² 2 kg 6 198

10097 4026639011183 15 m 0,53 m 7,95 m² 1,8 kg 6 198

Priekšrocības

Ātra un izmaksu ziņā izdevīga iekštelpu difūzijas pretestības palielināšana;

Nodrošina aizsardzību pret ēkas bojājumu veidošanos un pelējumu;

piemērota parastiem un slīpajiem jumtiem, sienām un griestiem;

Gluda virsma (SANTA UT): pārkrāsojama vai aplīmējama ar dekoratīvām tapetēm;

Raupjas šķiedras optikā (SANTA DT): pārkrāsojama;

Labākie testu rezultāti uz emisijām.

Pamatnes

Pamatnei (plāksnei vai apmetumam), uz kura tiek uzklāta tvaika izolācijas tapete, jābūt hermētiski noslēgtam. Jebkuras spraugas un plaisas ir
jānoblīvē.

Jānodrošina, lai spraugas un plaisas ir permanenti elastīgi noblīvētas. Rozetēm un vadu izvadiem arī jābūt hermētiski iestrādātiem, lai nepieļautu
konvekcijas rezultātā uznirstošu mitrumu.

Lai izvairītos no kondensāta uzkrāšanās, pūšamās siltumizolācijas iestrāde jāveic tūlīt pēc vai pirms tvaika hermetizācijas tapetes uzstādīšanas. Īpaši
svarīgi tas ir, ja darbi tiek veikti ziemā.

Pamatnes sagatavošana jāveic atbilstoši tapsēšanas normatīvajām prasībām. Tas jo īpaši nozīmē to, ka pamatnes virsmai jābūt sausai, izturīgai, tīrai,
gludai un pietiekami līdzenai.Atkarībā no paredzamajiem sienas apdares darbiem, iespējams nepieciešami papildus sagatavošanas pasākumi.

No sienas atdalīt vecās tapetes un birstošu apmetumu;

Pamatnes ar lielu uzsūkšanas spēju pirms tapsēšanas jāapstrādā ar piemērotu grunti, lai panāktu vidēja lieluma sienas uzsūktspēju. Reģipsim
piemērota būtu metilāna universālā grunts.

Grunts nekādā gadījumā pamatni nedrīkst bloķēt.

Tapešu līme: Izmantot tikai lietošanai gatavu dispersijas sienu apdares līmi ar zemu ūdens saturu (piem., Henkel ražotu 'Metylan Ovalit TM', agrāk
'Ovalit T sienu apdares līme'). Ar spēcīgu saķeri apveltītie klīsterveida produkti nenodrošina pietiekami labu gala rezultātu. Pielīmēšanai pie slikti
uzsūcošām pamatnēm, piemērota ir Metylan Ovalit VB līme (agrāk Ōvalit V Vinila tepetēm un bordēm).

SANTA Renovācijas tapete

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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