
Tehniskie dati

Materiāls

Pamatmateriāls Speciāls PP flīss

Līme ūdensnecaurlaidīga SOLID līme

Atdalošā kārta ar silikonu apstrādāta PE-folija

īpašības Normatīvs Vērtība

Krāsa gaiši zils

Malas garums 50 mm / 50 mm / 90 mm

Pakļaušana brīvai atmosfēras iedarbībai 6 mēneši

Iestrādes temperatūra no -10 °C

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

Uzglabāšana sausā un vēsā vietā

Pielietojums

3-staru pieslēgumu līmlente grīdas un griestu plākšņu hermētikam pieslēgumam pie koka paneļu konstrukcijām. Ar trešo līmlentes staru tiek
hermētiski noblīvētas koka paneļu sānu plaknes. Tādējādi tiek noslēgta gaisa plūsma pa koka paneļa konstrukcijas vertikālajām plaisām. 

Priekšrocības

Tikai viena darbība, lai iegūtu hermētisku koka paneļu vertikālo plaisu blīvējumu;

Pateicoties trešajam līmlentes staram, vienkārša sagatavošana un uzstādīšana;

Ilgstoši hermētiski drošs pieslēgums;

90 mm garais pieslēguma stars mazina nelīdzenumus starp slieksni un betona plāksni; 

6 mēnešus pakļaujama brīvai atmosfēras iedarbībai.

Pamatnes

Pirms līmlentes montāžas aplīmējamo virsmu jānotīra ar birstīti, jānoslauka ar lupatu vai jānopūš ar gaisa spiedienu. 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. 

Ilgstoši noturīgu savienojumu var panākt uz visām pro clima iekštelpu un āra membrānām, kā arī citām tvaika un gaisa hermetizācijas membrānām
(piem.,izgatavotām no PE, PA, PP un alumīnija) vai jumta un sienu membrānām (izgatavotām no PP un PET materiāla). Tālākus pieslēgumus un
savienojumus šai līmlentei var veidot ar ēvelētu un lakotu koku, cietu plastikātu vai metālu (piem.caurulēm, logiem utt.), cietām kokšķiedras plāksnēm
(finieri, OSB-, skaidu plāksnēm, MDF-plāksnēm un kokšķiedras jumta plāksnēm). Veidojot savienojumu uz kokšķiedras jumta plāksnēm vai gludām
minerālām pamatnēm, virsmu vispirms nepieciešams apstrādāt ar TESCON PRIMER RP. Betona un apmetuma pamatnes nedrīkst būt birstošas.

Vislabākos rezultātus konstrukciju drošībai var panākt tikai uz kvalitatīvi augstvērtīgām pamatnēm. Pamatnes piemērotību jāpārbauda pašrocīgi,
veicot testa salīmējumus. Nestabilas virsmas vispirms ieteicams apstrādāt ar TESCON PRIMER RP. 

Pamatnosacījumi

Salīmētās vietas nedrīkst noslogot uz stiepi. Līmlenti cieši piespiest. Pārliecināties, lai rastos pietiekams pretspiediens. Paaugstinātu telpu mitrumu
ieteicams izvadīt ar konsekventas un nepārtrauktas caurvēja vēdināšanas palīdzību, vai arī uzstādot būvniecības fēnu.

TESCON
CROSSEAL  3-staru pieslēgumu līmlente koka karkasa mājām

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 

 MOLL

bauökologische Produkte GmbH

Rheintalstraße 35 - 43

D-68723 Schwetzingen

Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0

Fax: +49 (0) 62 02 - 27 82.21

eMail: info@proclima.de 
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