TESCON NAIDECK
mono

Ühepoolne naelatihendusteip

Tehnilised andmed
Aine
Alusmaterjal

PE-kile

Liim

akrülaadiga modiﬁtseeritud butüülkautšuk

Eralduskiht

silikoonitud PE-kile

Omadus

Standardid

Väärtus

Värvus

butüülkautšuk: hall, kile: must

Paksus

1,1 mm

Ilmastikukindlus

6 kuud, distantsliistu all

Töötlemistemperatuur

-10 °C kuni +35 °C

Temperatuurikindlus

pikaajaline -40 °C kuni +80 °C

Ladustamine

jahedas ja kuivas keskkonnas

Kasutusvaldkond
Kaldkatuste distantsliistu all olev naelte ühepoolne tihendusteip. TESCON NAIDECK on sobiv Saksa Katusekatjate Keskliidu (ZVDH) põhimõtete
kohaselt aluskatuste tegemiseks aluskatuse- ja katuse aluskattekangaste korral.

Tarneviisid
Art. nr.

GTIN

Pikkus

Laius

Kaal

Pakendis

Alusel

1AR02154

4026639221544

20 m

45 mm

1,65 kg

12

336

Eelised
Väga hea naelte/kruvide tihendusvõime: tihendusmass tungib koos naelte/kruvidega aluspinda
Võimaldab lihtsat paigaldust distantsliistu külge
Nõuetele vastav ühendus: vastab Saksa Katusekatjate Keskliidu (ZVDH) ja SIA 232/1 nõuetele
Turvaline tihendus ehitusfaasis: abikatuste / ehituslikuks tihendamiseks

Aluspinnad
Enne kleepimist tuleb aluspinnad harjaga puhtaks pühkida, lapiga üle käia või puhastada suruõhuga. Külmunud aluspindadele ei saa kleepida.
Kleebitavatel materjalidel ei tohi olla nakkumist takistavaid aineid (nt rasva või silikooni). Aluspinnad peavad olema kuivad ja piisava kandevõimega.
Püsiv liimühendus on tagatud kõikide pro clima väliskangastega, muude aluslae-/aluskattekangaste ja tuuletõkkekangastega (nt PP- ja PET-kiledega)
ning MDF ja puitkiudplaatidega.
Konstruktsiooni tugevuse seisukohast saadakse parimad tulemused väga kvaliteetsete aluspindade kasutamisel. Aluspinna sobivust tuleb kontrollida
omal vastutusel, vajaduse korral on soovitatav teha proovikleepimised. Mittekandvad aluspinnad soovitame eelnevalt töödelda TESCON PRIMER RP
või TESCON SPRIMER-ga.

Raamtingimused
Perforatsioonikaitse meede paigaldatakse voltideta ja katkematu kihina distantslattide ja aluskatuse-, aluskatte- või aluskangaste vahele. TESCON
NAIDECK mono paigaldatakse katkematu kihina distantslattide ja aluskatuse-, aluskatte- või aluskangaste vahele. Sellega tagatakse, et ka pärast
roovlattide paigaldamist on tihendatud ka kanderoovitise naela- või kruviühendused. Liimühendus võib olla kas distantslati või tihendatava
aluspinnal. Hõõruge teibid kindlasti tugevasti kinni.

Esitatud faktid põhinevad teadusuuringute ja praktiliste kogemuste praegusel tasemel. Tootja jätab endale õiguse muuta ja arendada toote kujundust ja kasutusala ning muuta nendega seotud
kvaliteedinõudeid. Paigaldamist oleme meelsasti valmis nõustama teadmiste kehtiva taseme kohaselt.

Täiendav info kasutamise ja
konstruktsiooninõuete kohta on esitatud pro
clima projekteerimis- ja kasutussoovitustes.
Küsimuste korral helistada pro clima
tehnilise nõustamise telefonile: +372
7405509
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MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
D-68723 Schwetzingen
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
eMail: info@proclima.de

