ISOVER FacadeTape
ISOVER FacadeTape juosta – tai vienpusė lipni
pilkos spalvos juosta skirta priešvėjinių ISOVER
Facade plokščių siūlių sandarinimui. Lanksti,
gerai prilimpanti prie klijuojamo paviršiaus.

Produkto aprašymas
Vienpusė lipni juosta skirta priešvėjinių ISOVER Facade plokščių siūlių sandarinimui. Pilkos
spalvos ISOVER FacadeTape juosta pritaikyta prie pilkos ISOVER Facade plokščių dangos.
Pagaminta iš PE plėvelės, padengta akriliniais klijais, lipnus paviršius padengtas silikonuotu
popieriumi. Ypač lipnūs ir vandeniui atsparūs klijai patikimai užsandarina siūles priešvėjinių
plokščių sujungimo vietose, taip pat patikimai suklijuoja persidengiančius garo barjero plėvelės
sluoksnius.

Techniniai parametrai
Paskirtis

ISOVER Facade plokščių ir garo izoliacinių
plėvelių sandarinimui
0.27 ± 0.05 mm (DIN EN 1942)
-40 - +80 ºC
> 18 N/cm (DIN EN 14410)
> 150 % (DIN EN 14410)
> 15 N/cm (DIN EN 1939)

Storis
Darbinė temperatūra
Stipris tempiant
Pailgėjimas trūkimo metu
Sukibimas su metalu (atsparumas atsilupimui)

Produkto paskirtis ir naudojimas
Paskirtis
Pagrindinė naudojimo sritis –priešvėjinių ISOVER Facade plokščių siūlių sandarinimas. Ypač lipnūs
ir vandeniui atsparūs klijai patikimai užsandarina siūles priešvėjinių plokščių sandūrose. ISOVER
FacadeTape juosta taip pat gali būti naudojama VARIO KM Duplex UV plėvelės siūlių sandarinimui.
Juosta patikimai suklijuoja persidengiančius garo barjero plėvelės sluoksnius. Juostos klijuojamos
ant siūlių tokiu pat būdu, kaip ir kitos įprastinės (polietileninės, popierinės ar aliuminio folija
dengtos) lipnios juostelės. Kampinių jungčių sandarinimui turi būti naudojama Vario MultiTape
SL juosta, langų angokraščiai turėtų būti sandarinami Vario Bond lipnia juosta.

Montavimas
Klijuojamas paviršius turi būti sausas, švarus ir be dulkių. Montuojant temperatūra turi būti ne
žemesnė kaip -5oC. Šaltuoju metų laiku juostos turi būti laikomos šiltoje vietoje.

Pakuotė
Juostos susuktos į ritinėlius ir supakuotos dėžutėse, 5 vnt/dėž. (60 mm) ir 3 vnt/dėž. (90 mm).

Sandėliavimas ir darbas
Sandėliuoti būtina sausoje uždaroje patalpoje, kurioje santykinė drėgmė neviršija 65%,
tempertūra nuo -30oC iki +15oC. Juostos galiojimo laikas neatidarytoje pakuotėje - 2 metai.

Produkto matmenys, kiekiai pakuotėse
Produkto Nr.
71618
71616

Plotis, mm
60
90

Ilgis, mm
5000
5000

Paketas
m/rul.
50
50

rul./pak.
1
1

Susiję dokumentai
Spausdinti produkto aprašymą (PDF)

Papildoma dokumentacija
Isover statybinė izoliacija. Produktų katalogas
Isover Vario sistema

