
Tehniskie dati

Materiāls

Flīss PET-vilna

Materiāls akrilskābes kopolimēra dispersija

īpašības Normatīvs Vērtība

Krāsa zaļa

Laukuma svars apt.. 750 g/m² (izžuvis)

mainīga mitruma sd-vērtība 
LVS EN ISO
12572

0,08 - 2 m

Pakļaušana brīvai atmosfēras
iedarbībai

3 mēnešus (izžuvis)

Mitrumizturība jā

Ūdens stabs > 2.000 mm

Iestrādes temperatūra 0 °C līdz +50 °C 

Temperatūras izturība ilgstoši -20 °C līdz +100 °C

Ražīgums
apt. 890 ml/m² membrānas (atkarībā no
virsmas)

Žūšana apt. 2,5 - 3,5 h (pie 20 °C, 60% rel. mitruma)

Uzglabāšana no -10 °C, sausā un vēsā vietā

Pielietojums

Spraugu un savienojuma vietu smērējams hermētiķis grūti pieejamu vietu hermetizācijai, kā piemēram izvadu un pieslēgumu hermetizācijai
jaunbūvēs un rekonstrukcijas objektos kā iekštelpās tā ārā. WYFLEXA pielīp pie visiem būvmateriāliem, visām pro clima membrānām, kā arī citu
ražotāju membrānām, kas izgatavotas no PP, PE, PA, alumīnija un papīra.

Kombinācijā ar membrānas virskārtas vilnu, hermētiķis veido gaisa un vēja barjeru pieslēgumos, kā arī tas ir lietus drošs. To viegli uzklāt ar otu vai
kārtridža pistoli. Komplektā iekļautais armatūras audums nodrošina nepieciešamo slāņa biezumu un novērš hermētiķa noplūšanu žūšanas laikā.
Mainīgā s -vērtība no ārpuses nodrošina difūzijai atvērtu, bet no iekštelpu puses difūziju kontrolējošu būvkonstrukcijas slāni. 

Priekšrocības

Daudzpusīgi pielietojams kā iekštelpās tā ārā: pielīp pie visām būvniecībā sastopamām virsmām, dziļi tajās iesūcoties 

Nodrošina ilgstošu un elastīgu hermetizāciju: hermetisks pret gaisu un vēju, ūdeni novadošs

Viegli iestrādājams ar parastu otu

Pateicoties ātrai žūšanai, ekonomē laiku

Pateicoties mainīgajai s -vērtībai aizsargā konstrukcijas

Labākie testu rezultāti uz piesārņotājiem, Pārbaudīts saskaņā ar Vācijas Jumiķu asociācijas AgBB / ISO 16000 prasībām

Pamatnes

Pirms hermētiķa uzklāšanas pamatnēm jābūt notīrītām ar slotu, lupatu vai gaisa spiedienu. Hermētiķa saķere ar sasalušu pamatni nav iespējama. Uz
apstrādājamās virsmas nedrīkst atrasties nekādas atgrūdošas vielas (piem. tauki vai silikons). Pamatnei jābūt pietiekami sausai un izturīgai.

 

WYFLEXA Smērējams hermētiķis
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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

eMail: info@proclima.de 
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