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Tehnisko datu lapa 
 
 

Produkta apraksts un izmantojums 
Vienpusējā DuPont™ Tyvek® (HD-PE) — smaga pārklājuma ūdens bāzes modificēta akrila līmlente ar 
polipropilēna (PP) starpliku. Universālā DuPont™ Tyvek® Akrila līmlente Plus ir paredzēta uzstādīšanai aukstos 
un mitros apstākļos, un tā spēcīgi pielīp pirmreizējā saskarē ar virsmu. Tā ir piemērota pārlaidumu blīvēšanai, 
un īpaši paredzēta, lai aplīmētu dažādas ieejošas detaļas un salabotu jebkuru DuPont™ Tyvek® paklājumu un 
DuPont™ AirGuard® gaisa un tvaika kontroles slāņu bojājumus. 

Specifikācijas 
 

ĪPAŠĪBA VĒRTĪBA 
Modeļa nosaukums 2062B 

Krāsa Balts 

Biezums (DIN EN 1942) 400 µm 

Vienības svars (bez starplikas) 300 g/m2
 

Temperatūras diapazons no -40 °C līdz 
80 °C Stiepes izturība (EN 12311-1) >260 N/5cm 

Pagarinājums pie pārrāvuma (EN 12311-1) 12 % 

Atlīmēšanas izturība (DIN EN 1939) >25 N/25mm 
 

 
 

Izmantojums un piesardzības norādes 
l Produktu paredzēts izmantot celtniecībā. Tyvek® Akrila līmlente Plus pielīp nekavējoties un saglabā izcilas 

adhezīvās īpašības uz Tyvek® un plaša spektra plastmasas materiāliem (t.i. neaustiem, ar plēves 
pārklājumu…). 

l  Lietotājiem jāpārbauda, vai Tyvek® Akrila līmlente Plus ir piemērota atbalstam (adhēzija, ķīmiskā savienojamība, 
traipu veidošanās...) 

l  Izturība pret novecošanos, ūdeni, mitrumu un sadalīšanos vidē un ķīmiskām vielām ir nevainojama. 
l  Ieteicamā temperatūras amplitūda ir ≥ -5 °C. Ieteicams lietot uz sausas un tīras virsmas (bez putekļiem, 

taukvielām, šķīdinātājiem,...). 
l Nosacījumi: uzglabājiet ruļļus oriģinālajā iepakojumā, guļus, tīrā un sausā vietā. Uzglabāšanas temperatūra no 

+10 °C un 30 °C, pasargājot no UV starojuma. 
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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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