
12900 4026639129000 50 m 1,5 m 75 m² 11 kg 1 20

14354 4026639143549 50 m 3 m 150 m² 22 kg 1 20

SOLITEX MENTO

3000  
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3-kihiline katuse aluskate: eriti rebenemiskindel,
hoovihmakindel, termostabiilne

Tehnilised andmed

Kaitse- ja kattevliis polüpropüleen-mikrokiud

Membraan TEEE, monoliitne

Aine

Aluskatus (CH) SIA 232/1                     kõrgemad nõudmised

Katuse aluskate/aluskatus    ZVDH-tooteleht          USB-A / UDB-A

Ajutine kaitse                     ZVDH ja

Normid                              Väärtused

antratsit

Kaal                                                    EN 1849-2 150 ± 5 g/m²

Paksus EN 1849-2                   0,40 ±0,05 mm

Difusioonikonstant µ                            EN ISO 12572            110

Difusioonitakistus: sd-väärtus EN ISO 12572             0,05 ± 0,02 m

Omadus

Värvus

Tulekindlus                                          EN 13501-1 E

Ilmastikukindlus 4 kuud

Veesammas EN 20811                    10.000 mm

Veekindlus  uus/ vananedes* EN 1928                      W1 / W1

Tõmbetugevus pikki / risti                   EN 13859-1 (A) 300 ±15 N/5 cm / 220 ±15 N/5cm

Tõmbetugevus pikki / risti 240 ±20 N/5 cm / 165 ±20 N/5cmEN 13859-1 (A)vananedes*

Venivus pikki / rist                               EN 13859-1 (A) 70 ±20 % / 80 ±20 %

Venivus pikki / rist vananedes*           EN 13859-1 (A)            50 ±20 % / 65 ±20 %

Rebenemiskindlus piki / risti                EN 13859-1 (B)            210 ±30 N / 270 ±30 N
*) Vananemiskindlus EN 1297 / EN1296 läbitud

Külmpainduvus                                   EN 1109 -40 °C

Temperatuurikindlus pikaajaline  -40 °C kuni +120 °C

Soojaerijuhtivus 0,17 W/(m·K)

CE-märgis                                          EN 13859-1 ja

Materjaligarantii                                  ZVDH ja

Auru läbilaskev katuse aluskate ja aluskate paigaldamiseks saalungite, puidupõhistele plaatide(nn.MDF, puitkiudplaadid),
ja kõigile matt või plaat soojusisolatsioonidele.

KASUTUSVALDKOND

Art. nr. . GTIN Pikkus                 Laius                  Kogus Kaal                  Pakendis            Alusel

TARNEVIISID

MOLL

bauökologische Produkte GmbH

Rheintalstraße 35 - 43

D-68723 Schwetzingen

Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0

eMail: info@proclima.de 

TOOTJA:

Kirjeldatud protsessid põhinevad asjakohastel uuringutel ja praktilistel kogemustel. Me jätame endale õiguse teha muudatusi soovitava konstruktsiooni ja töötlemise kohta ning
üksikuid tooteid edasi arendada ja sellega nende omadusi muuta. Me teavitame teid meelsasti paigaldamise hetkel kehtivast tehnilisest oskusteabest

Ametlik esindaja Eestis:
Tervemaja OÜ
Tähe 135A, 50107 Tartu
tel +372 7405 509
e-post:  tervemaja@tervemaja.ee
www.tervemaja.ee

www.proclima.com 

Lisateavet kasutamise ja 

koosteosade kohta leiate pro clima
brošüüridest ja dokumentidest.
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Eelised

Tagab turvalised ehitusdetailid: eriti diffuusne(auru läbilaskev) ja maksimaalne hoovihmakindlus.

Kuivad ehitusdetailid: pooridevaba funktsionaalne TEEE-membraan tagab niiskuse liikumise väljapoole.
Eriti pika vananemis- ja temperatuurikindlusega TEEE-membraan tagab pikaajalise kestvuse.

Hea ehitiskaitse ehitusfaasis: mõeldud kasutamiseks ka kui ajutise kaitsena.

4 kuud ilmastikukindlust võimaldab pikemat ehitamise aega. 

SOLITEX MENTO kilega kaetud (kirjadega) külg paigaldatakse paigaldaja  suunas. Paigaldada pingule tõmmatult ja 
ilma läbirippeta horisontaalselt (paralleelselt katuse harjaga) aluskatusena, kui ka katuse aluskattena.. Horisontaalsel
paigaldamisel (kandekonstruktsiooniga risti) on kandekonstruktsiooni maksimaalne vahemik piiratud 100 cm-ga.
Kinnituskohad ei tohi olla piirkondades, kuhu koguneb vooluvesi (neelu kohad)
Soojustuseta, välja ehitamata katusealustele on ettenähtud katuseharja tuulutus. Tuulutusava teostamiseks lõpetage SOLITEX
paanid 5 cm enne katuse harja. Väljaehitamata katusekorrus vajab lisaks pidevalt toimivat tuulutussüsteemi.
Vastavalt ZVDH (Saksa Katusekatjate Liit) nõuetele on MENTO 3000 konstruktsiooni kaitsena aluskatus ja katuse 
aluskattena kuni 4 kuud ehitise kaitsekate. Katuse kalde nõue on vähemalt 14 kraadi. Lisaks selle on oluline kasutada 
süsteemi komponente TESCON NAIDECK naelatihendust,  ORCON F kleepemastiksit kui ka TESCON VANA ülekatete 
teipimiseks. Kahe osalisel "connect" variandil on kaks vastastikust liimi riba. Vaatamat sellele järgida katusekatjate liidu (ZVDH)
 soovituslike paigaldusjuhendeid.

Raamtingimused
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