TECH TACK
Mitmeotstarbeline vastupidav teip
TOOTE OMADUSED JA EELISED
+ Ülihästi nakkuva akrüülliimiga kvaliteettoode
+ Suurepärased vananemiskindluse omadused
+ Kasutatav mitmeks otstarbeks (kiled, metall, klaas,
puitlaastplaadid,
vineer jne)

KASUTUSVALDKOND
Suurepäraste tööomadustega liimisüsteem tagab
ülihead
nakkuvusnäitajad
ning
nakkub
hästi
mittepolaarsete ja väikese pinnaenergiaga pindade,
näiteks vineeri ja puitlaastplaatidega.
Nakkub eriti hästi PE-fooliumi ning HDPE-/PP-/PEvillaga, näiteks aluskihtide, õhu- ja
aurutõkkematerjaliga. Sobib ideaalselt õhu- ja
veekindla tihenduse loomiseks aluskihtide, tuule- ja
aurutõkete vahelistele ülekatetele. Muud
kasutusvaldkonnad on aukude parandamine ja
tihenduskihi loomine torude ümber jne.
Toode on välja töötatud spetsiaalselt põhjamaiste
tingimuste jaoks.
TEHNILISED ANDMED
Värvus: ____________________ valge punase/musta trükikirjaga
Rulli pikkus: _______________ 25 m ___________________________
Rulli laius: _________________ 60 mm ja 120mm _____________
Teibi paksus: ______________ 0,30…0,33 mm (EN 1942) ____
Kleepumistugevus: _______ ≥ 25 N / 25 mm (EN 1939) ___
Pikenemine: ______________ ≥ 25 N / 25 mm (EN 14410)
Temperatuurikindlus: ____ –40…+100 °C __________________
Töötlemistemperatuur:___ soovitatavalt +5 °C____________
Tulekindlusklass: _________ E ________________________________

.

Materjal:

Monier Roofing AB
Björnbäcksvägen
SE-610 50 Jönåker

madaltihedast polüetüleenist

TOOTE KIRJELDUS
60 mm UV-stabiliseeritud elastne 70 μm LPDE-kilest
kandur, mida tugevdab PE-võrk. Silikoonkattega
kaitstud akrüüldispersioonliim.
Teip on äärmiselt kuumus- ja kortsumiskindel ning
tagab õhutiheda sulgemise. Ainulaadne
akrüüldispersioonliim suudab säilitada head
tööomadused kokkupuutel niiskuse ja auruga. See
pikendab tihenduse oodatavat kasutusiga, eriti
ehitusmaterjalide puhul, mis peavad taluma paisumist
ja kokkutõmbumist.
Toode vastab standardi EnEV (DIN 4108-7) rangetele
nõuetele aurutõkkeplaatide püsiva õhutiheda
tihenduse suhtes.
PAKENDAMINE/HOIUSTAMINE
Rulle kastis: 60mm-10 rulli, 120mm-4rulli ________________
Kasti kaal:

60mm-6,5kg, 120mm 5,4 kg ________________

Ümbrispakend: ___________ Paberpakend/plastkate _______
Soovitatav hoiustamistemperatuur: _________ –20…+30 °C
Kõlblikkusaeg: ____________ 12 kuud temperatuuril kuni 30 °C
Vältida hoiustatava toote otsest kokkupuutumist vihma, niiskuse
ja ultraviolettkiirgusega. Soovitatav on sisetingimustes
hoiustamine.

(LDPE) kilekandur,
polüetüleenvõrk ja

KOOSTAMINE.

akrüüldispersioonliim

Vaadake seotud paigaldusjuhiseid veebisaidilt
www.monier.ee.
Ultraviolettkiirgusekindlus maksimaalselt 8 nädalat.
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TECH TACK
Tehniline teave ja soovitused tuginevad katsetele või kogemustele, ent võimalike kasutusvaldkondade keerukuse tõttu vastutab kasutaja ainuisikuliselt toote sobivuse eest kavatsetud
kasutusotstarbeks.
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