ISOVER Vario® MultiTape
Egyoldalas öntapadó ragasztószalag

MŰSZAKI ADATOK
Tulajdonság

Mértékegység

Érték

Szabvány

Ragasztó

Oldószermentes, vízálló
modifikált akrilát.

-

Hordozó anyag

Kétrétegű: speciális PE
fólia háló erősítéssel

-

Hőállóság

°C

Alkalmazási hőmérséklet

°C

-30 és +100 között

-

-10 felett

Az ISOVER Vario® intelligens párazáró fólia
légmentes csatlakozásainak kialakítására, az
átlapolások, ablakok, csövek és egyéb áttörések
légmentes lezárására. Kültérben és beltérben
egyaránt alkalmazható.

-

1 hónap (<55 MJ / m²) - azonnali lefedettség ajánlott,
különösen nagy UV-terhelés esetén (nyáron) 1)

Ökológiai előnyök

Oldószer, PVC, nehézfémektől és halogénektől
mentes

Alkalmazás

ISOVER Vario® MultiTape vízálló, oldószermentes
modifikált akrilát.

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

UV állóság

Fogadó felületek

MŰSZAKI LEÍRÁS:

PE-, PA-, PU-, PP- és alufólia, erősített papír, fém,
műanyag, kemény faforgácslemezek (OSB-,
forgácslapok, stb.). A felületnek száraznak, por- és
zsírmentesnek kell lennie.
Alkalmas a párazáró réteg csomópontjainak,
áttöréseinek és átfedéseinek légmentes zárására.
Beltéri és kültéri használatra.

■ tetőtér-beépítéseknél, födémeknél
■ faházak (készházak) falaiban

A Vario® KM Duplex UV fóliát erős, kétoldalas
ragasztószalaggal rögzítik a portalanított és
zsírtalanított CD-profilokhoz. A fólia széleit a
megjelölt átlapolási sávban össze kell ragasztani
(Vario® KB1). Tömítőanyaggal (Vario® DoubleFit,
Vario® MultiTape) szorosan összekapcsolhatja a
fóliát az épület szerkezetével.

Használati útmutató

Alkalmas az ISOVER Vario® intelligens párazáró fólia
légmentes csatlakozásainak kialakítására, az
átlapolások, ablakok, csövek és egyéb áttörések
légmentes lezárására.

EMICODE® EC1 PLUS

Az EMVERODE EC1 PLUS pecséttel rendelkező ISOVER termékek
kibocsátása több mint tízszer alacsonyabb, mint azt az EU előírja. Ily
módon 28 nap elteltével a TVOC-értékek legfeljebb 60 μg / m³ (az EU
kritikus értéke helyett 1000 μg / m³) érhetők el.
A termékeket még az első vizsgálat után ismételten és véletlenszerűen
tesztelik független laboratóriumok a VOC, a rákkeltő anyagok és az
oldószerek vonatkozásában. Az ISOVER Vario® termékek EMICODEpecsétje a fenntartható környezetminőség, az egészséges beltéri
levegő és a nagyon alacsony kibocsátás jele.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK:

(Információ az illékony anyagok kibocsátásának mértékéről a beltéri
levegőben, amelyek mérgező kockázatot mutatnak a belélegzés során,
A + skálán (nagyon alacsony kibocsátás) C-ig (magas kibocsátás).

Forgalmazó:
SAINT-GOBAIN HUNGARY KFT

A+ (VOC-Decree)

1) Az az energia, amelyet a szalagoknak el kell viselniük az UV-teszt során, 55 MJ / m². A közép-európai átlagos globális sugárzáshoz
viszonyítva ez 3 hónapos UV expozíciónak / ellenállásnak felel meg. Mivel az UV-terhelés az évszaktól függően magasabb lehet, az
ellenállás rövidebb lehet. Mindig azt javasoljuk, hogy azonnal fedje le a szalagot, és az év során az UV-terhelés változása miatt a
közvetlen lefedés még fontosabb a nyári időszakban.

MÉRETEK ÉS CSOMAGOLÁS
Termék
Vario® MultiTape

Méretek
[mm]

m / tekercs

Tekercs / csomag

25 000 / 60

25,00

10

Az információ a közzététel napjától érvényes. A gyártó fenntartja a műszaki adatok változtatásának jogát.
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