¡r¦j¢s izol¢cijas lenta

greenteQ ¢r¦j¢s izol¢cijas lenta sast¢v no neaust¢ materi¢la un tvaika caurlaidīgas funkcion¢las membr¢nas kombin¢cijas.
Pašlīm¦još¢ fiks¢cijas josla ³auj ³oti vienk¢rši uzlikt pilnīb¢ nosegtu lentu, kuru var nokl¢t ar apmetumu un kr¢sot.
¬pašības:
greenteQ ¢r¦j¢s izol¢cijas lenta paredz¦ta lietusdrošai un tvaika caurlaidīgai
¢r¦jo logu savienojumu izol¢cijai.
• univers¢li piem¦rota remontam un b½vdarbiem;

• var lietot apmetumu un kr¢sot;

• augsta fiks¢cijas joslas adhezīv¢ stiprība uz visu veidu logu r¢mjiem;

• elastīga.

Produkta att¦ls:

Apstr¢de:
Līm¦jam¢m virsm¢m j¢b½t saus¢m un attīrīt¢m no e³³as, taukiem un putek³iem.
Atritin¢t greenteQ ¢r¦j¢s izol¢cijas lentu un nogriezt ar apm¦ram 5 cm
rezervi. Noµemt segpapīru un uzmanīgi piespiest fiks¢cijas joslu pie loga
r¢mja. Procesu atk¢rtot pie vis¢m blīv¦jam¢m loga mal¢m. Loga elementu
izlīdzin¢t, nostiprin¢t un tukšumus starp logu un sienu uzmanīgi aizpildīt ar
izol¢cijas materi¢lu, piem¦ram, greenteQ pistoles put¢m.

Līm¦šanai uz m½ra pamatnes iesak¢m lietot greenteQ lentu līmi.
Nišas da³¢ nodrošin¢t pietiekamu apmetuma auduma arm¦jumu.
Herm¦tiskajai hidroizol¢cijai iesak¢m greenteQ iekš¦j¢s izol¢cijas lentu.

Tīrīšana:
¡du mazg¢t ar ½deni un ziep¦m. Līmes paliekas var notīrīt ar benzīnu saturošiem tīrīšanas līdzek³iem. L½dzam iev¦rot drošības noteikumus.

Drošības nor¢dījumi:
Produkts nav bīstama darba viela saskaµ¢ ar esošajiem datiem un pieredzi un
atbilstīgi ¯īmisko vielu likumam vai salīdzin¢m¢m EK direktīv¢m.

¬paši nor¢dījumi:
Iev¦rojiet m½su mont¢¿as instrukcijas! Noderīgu inform¢ciju j½s atradīsiet arī
broš½r¢ „Logu izol¢cijas foliju apmetums”, ko izdevusi Feder¢l¢ ºipša ra¿ošanas asoci¢cija, reºistr¦t¢ apvienība – celtniecības ºipša ra¿ošanas grupa.
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Lietošanas instrukcij¢s, veiktsp¦jas un izstr¢d¢jumu datu un citu tehnisko parametru paziµojumos par m½su greenteQ produkciju tiek sniegtas visp¢r¦jas vadlīnijas. T¢s paredz¦tas tikai m½su izstr¢d¢jumu veiktsp¦jas īpašību un kvalit¢tes aprakstīšanai
un nav uzskat¢mas par garantiju saskaµ¢ ar V¢cijas Civilkodeksa 443. pantu. Daudzveidīgo izmantošanas iesp¦ju d¦³ lietot¢jam pašam j¢p¢rbauda, vai šis izstr¢d¢jums ir piem¦rots konkr¦tam pielietojuma m¦r°im. M½su mutiskie, rakstiskie un
ar izm¦ºin¢jumiem saistītie ieteikumi par pielietojuma tehniskajiem aspektiem ir paredz¦ti tikai j½su inform¦šanai un ir pilnīgi nesaistoši.
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Tehniskie dati:
Standarts

Klasifik¢cija

Materi¢la apraksts

Tvaika caurlaidīgs sint¦tisks neaustais materi¢ls

Kr¢sa

Balta

B½vmateri¢lu klase

DIN EN 13501-1

E

Salaidumu lietus ½dens necaurlaidība

DIN EN 1027

1.050 Pa

Salaidumu caurlaidības koeficients

DIN EN 1026

a ≤ 0,1 m3/[h*m*(daPa) ]

Termisk¢ izturība

Iekšpus¦

No apm¦ram -40°C līdz apm¦ram +80°C

Sd-v¦rtība

DIN EN ISO 12572

Apm¦ram 0,05 m

Izm¦ru pielaide

DIN 7715 T5 P3

Atbilst prasīb¢m

n

Apstr¢des temperat½ra

No apm¦ram no +5°C līdz apm¦ram +40°C

Noturība pret UV starojumu

Apm¦ram 3 m¦neši

Uzglab¢šanas temperat½ra

+1°C līdz +20°C

Uzglab¢šanas ilgums

12 m¦neši sausum¢ un oriºin¢laj¢ iepakojum¢

Ru³³a garums

Iepakojuma vienīb¢

VBH artikula numurs

75 mm

Platums

30,0 m

150,0 m

180.020 / 1400

100 mm

30,0 m

120,0 m

180.020 / 1500

150 mm

30,0 m

60,0 m

180.020 / 1600

Pieg¢des forma:
Pieejami ru³³i 75 mm, 100 mm un 150 mm platum¢. Saskaµ¢ ar standartu satur
pašlīm¦jošu fiks¢cijas joslu piestiprin¢šanai pie loga.

Likvid¦šana:
Lentas atlikumus var izmest sadzīves atkritumos. Iev¦rot viet¦jos noteikumus.

Visp¢rīga inform¢cija:
Visi iepriekš¦jie šīs instrukcijas izdevumi ar šo zaud¦ savu sp¦ku.

FOLIJAS UN LENTAS - ¢r¦j¢s izol¢cijas lenta | 10/2012 | www.vbh.de

Lietošanas instrukcij¢s, veiktsp¦jas un izstr¢d¢jumu datu un citu tehnisko parametru paziµojumos par m½su greenteQ produkciju tiek sniegtas visp¢r¦jas vadlīnijas. T¢s paredz¦tas tikai m½su izstr¢d¢jumu veiktsp¦jas īpašību un kvalit¢tes aprakstīšanai
un nav uzskat¢mas par garantiju saskaµ¢ ar V¢cijas Civilkodeksa 443. pantu. Daudzveidīgo izmantošanas iesp¦ju d¦³ lietot¢jam pašam j¢p¢rbauda, vai šis izstr¢d¢jums ir piem¦rots konkr¦tam pielietojuma m¦r°im. M½su mutiskie, rakstiskie un
ar izm¦ºin¢jumiem saistītie ieteikumi par pielietojuma tehniskajiem aspektiem ir paredz¦ti tikai j½su inform¦šanai un ir pilnīgi nesaistoši.

