DIVOWIND
Hingav tuuletõke seintele.
TOOTE OMADUSED/ EELISED:
+ Tihe, tugev, kõrgkvaliteediline toode (klass W1)
+ Parim tulemus vihma vastupanu testis
+ Heledat värvi (kerge jälgida materjali kinnituspunkte)

KASUTUSALA:
Divowind on tuuletõkke materjal seinale, mis on läbinud
testid ning saanud kinnituse sobivuse kohta, kasutamiseks
ajutise ilmastikukindla fassaadi lõppkihina. Toode on loodud
toimima põhjamaises kliimas

TOOTE KIRJELDUS:
Tihe, tugev ja avatud diffusiooniga tuuletõke. 2- Kihiline
komposiitmaterjal, mis on valmistatud 30 grammist UVstabiilsest PE-membraanist ja 70 grammist integreeritud PPfleesist, teeb tast juhtiva toote ehitusturul.
Divowind on testitud ja heaks kiidetud vastavalt SP
sertifitseerimise reegel 128 lisa 4 ja ka vihma vastupanu SPtestile, vastavalt standardile EN 12865.

Divowind on mõeldud kasutamiseks hingavates
seinakonstruktsioonides.
Divowind on välja töödatud, kui “ehitajale parim”. Ta on tihe
ja tugev, mis teeb ta paigaldamise kiiremaks ja lihtsamaks.
Tuuletõke on heledat värvi, mis aitab ka kiirel paigaldamisel
jälgida toote kinnitamist ja võimalike vigastuste avastamist.
Divowind tuuletõket saab paigaldada nii horisontaalselt kui ka
vertikaalselt. Järgides paigaldusjuhendit saadakse mõlemal juhul
vihmakindlad ühendusvuugid.

PÕHINÄITAJAD:
Kaal:

_______________

100

gr/m2

_____________

Rulli laius: ___________ 3

m _________________

Rulli

m

pikkus:

________25

_________________
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DIVOWIND
PAKEND/LADUSTAMINE:

TOOTE ANDMED:
_________________

Rulli kaal: ____________~ 7 kg________________

Rulli pikkus: _________ 25 m _________________

Rulle alusel: __________60 rulli _______________

Rulli laius: ___________3 m _________________

Pakend: _____________Paber pakend __________

Toote kaal: __________100 gr/m2 _____________

__________________plastikuga kaetud ________

Värv:

.

______________

Valge

Rulli kaal: ___________ ~ 7 kg ________________

Soovitatav temperatuur ______________________

Tõmbetugevus: ______ 150/100 N/50 mm ______

ladustamisel: _________-20°C to +30°C ________

Pikenemine: _________ 40/55 % _______________
Punkttugevus naelale: _ 140/100 N ____________
Temperatuurikindlus: __ -40°C to +80°C ________
Veekindlus
vananemisel: _________ W1 __________________
Tuletundlikkus: _______

E ____________________

Auruläbilaskvus: ______

0,03 m ________________

Materjal: ___________

PP-flees and PP-membraan

PAIGALDAMINE:
Vaata antud toote paigaldusjuhedit www.monier.ee.
Maksimaalne UV-kiirgusele avatud aeg, ennem lõpliku
fassaadimaterjaliga katmist on 8 nädalat.

Toode on CE-märgistusega ja vastab EN 13859-2 standardile.

See dokument võib muutuda, alati tuleb otsida viimast versiooni kodulehelt www.monier.ee.
Monier ei vastuta trükivigade eest.
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