Tehniskā datu lapa

DuPont™ Tyvek® Apmetuma
līmlente
Produkta apraksts un pielietojums
Labas veiktspējas gaisa, vēja un ūdens necaurlaidīgā līmlente iekšdarbiem un ārdarbiem, kuras virsma ir piemērota
apmetuma un/vai javas apmetuma uzklāšanai. Nodrošina spēcīgu gaisa necaurlaidīgu blīvējumu savienojumos starp
sienām, grīdām un griestiem, kā arī ap logiem, durvīm un jebkuriem norobežojošās konstrukcijas iedziļinājumiem.
Līmlentei ir mitrumam pielāgota SD vērtība (tvaika pretestība), kas palīdz novērst risku, ka mitrums varētu palikt
iesprostots norobežojošajā konstrukcijā.
Produkta sastāvs
Substance:
Mitrumam pielāgota īpaša PET/PA neausta līmplēve
(balta):
Akrils
Starplika:
silikonizēta PP plēve

Specifikācija
ĪPAŠĪBAS

VĒRTĪBA

Modeļa nosaukums
Krāsa
Biezums
Pamata svars
Temperatūras diapazons
Uzstādīšanas temperatūra
Tvaika caurlaidības ātrums (Sd-vērtība)
Stiepes izturība (MD un XD: DIN EN 14410)
Pārrāvuma pagarinājums (MD un XD: DIN EN 14410)
Saķere ar tēraudu

1310PT
balta
apm. 400 µm
apm. 300 g/m2
-40 °C līdz 100 °C
> 0°C
0,5 - 8 m atkarībā no mitruma līmeņa
apm. 40 N/cm
apm. 15 %
apm. 15 N/cm

Lietošanas un kopšanas ieteikumi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Viegli uzstādāma, pateicoties noņemamajai starplikai un augstajai stiepes izturībai gareniski un šķērseniski.
Ļoti laba termiskā izturība
Nesatur emulgatorus un emulgatoru palīgvielas
Līmplēve bez šķīdinātājiem un ar ļoti zemu emisiju rādītāju, kā arī izcilu izturību pret novecošanos
Ārtelpās neapklātu var atstāt līdz pat 3 mēnešiem (nereaģē uz saskari ar ūdeni)
Virsū var klāt apmetumu
Nosacījumi: ruļļus uzglabāt to sākotnējā iepakojumā, tīrā un sausā vietā.
Uzglabāšanas temperatūra +5 °C līdz 35 °C, neuzglabāt tiešos saules staros.
Virsmai jābūt brīvai no netīrumiem, mitruma, ledus, taukiem un citiem materiāliem, kas varētu
samazināt adhēzijas stiprību.
Gadījumos, kad saķere nav efektīva, jo celtniecības materiāla virsma ir ļoti poraina, nestabila, krītaina vai smilšaina,
iepriekš ieteicams lietot DuPont ™ Tyvek® Primer 1310P.

Datums: 2019.gada 11.februāris
DuPont de Nemours
(Luksemburga) S.à r.l.
Rue General Patton,
L - 2984 Luksemburga
Tel.: +352 3666 5885
tyvek.info@lux.dupont.com

www.construction.tyvek.com

Šī informācija atbilst mūsu pašreizējam zināšanu apjomam. Šī informācija
neaizstāj pārbaudes, kas nepieciešamas, lai noteiktu mūsu produktu
piemērotību jūsu iecerēm vēl bez šeit minētā. Iegūstot jaunas zināšanas un
pieredzi, šī informācija var tikt pārskatīta un uzlabota. Tā kā mēs nevaram
paredzēt visu lietošanas nosacījumu gadījumus, DuPont nedod garantijas un
neuzņemas atbildību par šīs informācijas izmantošanu citiem mērķiem, nekā
norādīts šeit. Šī informācija nedod atļauju izmantot rekomendācijas ar nolūku
pārkāpt patenta tiesības. Produkta drošības informācija ir pieejama pēc
pieprasījuma. Šī datu lapa ir drukāts dokuments, un tas ir derīgs bez paraksta.
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