
12933 4026639129338 50 m 150 cm 75 m² 13,5 kg 1 20

13729 4026639137296 50 m 300 cm 150 m² 27 kg 1 20
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3-kihiline seina tuuletõkkekangas monoliitse TEEE-membraaniga,
vooderdised vahedega kuni 35mm ja suletud fassaadidele.

Tehnilised andmed

Kaitse- ja kattevliis polüpropüleen-mikrokiud

Membraan TEEE, monoliitne

Aine

Normid                         Väärtused

must

Kaal                                                    EN 1849-2 180 ± 5 g/m²

Paksus EN 1849-2                   0,60 ±0,1 mm

Difusioonikonstant µ                            EN ISO 12572            80

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

Omadus

Värvus

Tulekindlus                                          EN 13501-1 E

Ilmastikukindlus 6 kuud

Veesammas EN 20811                    10.000 mm

Veekindlus  uus/
vananedes* EN 1928                      W1 / W1

Max tõmbejõud pikki / risti                  EN 13859-2 (A) 290 ±20 N/5 cm / 220 ±20 N/5 cm

Tõmbejõud pikki / risti vananedes EN 13859-2 (A) 200 ±20 N/5 cm / 135 ±20 N/5 cm

Venivus pikki / rist                               EN 13859-2 (A) 50 ±20 % / 70 ±20 %

Venivus pikki / rist vananedes*           EN 13859-2 (A)         30 ±20 % / 40 ±20 %

Rebenemiskindlus piki / risti               EN 13859-2 (B)          250 ±30 N / 240 ±30 N

*) Vananemiskindlus EN 1297 / EN
1296

läbitud (seinad avatud

Külmpainduvus                                    EN 1109 -40 °C

Temperatuurikindlus pikaajaline  -40 °C kuni +100 °C

Soojaerijuhtivus 0,17 W/(m·K)

Materjaligarantii                                  ZVDH ja

CE-märgis                                          EN 13859-2 ja

vuukidega)

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.

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

TARNEVIISID

KASUTUSVALDKOND
Difuusne seina tuuletõkkekangas monoliitse TEEE-membraaniga suletud ja avatud fassaadidele (vahedega, kuni 35mm vuugid - 
laudis = min. 3 x vuugi laius) vastavalt paigaldusjuhistele.

Eelised

Kattematerjali vuukides nähtamatu: must fliis kattevuukides nähtamatu

6 kuud ilmastikukindel

Tagab turvalised ehitusdetailid: eriti diffuusne(auru läbilaskev) ja maksimaalne hoovihmakindlus.
Kuivad ehitusdetailid: pooridevaba funktsionaalne TEEE-membraan tagab niiskuse aktiivse  liikumise väljapoole.

Eriti pika vananemis- ja temperatuurikindlusega TEEE-membraan tagab pikaajalise kestvuse.



  

  

Versioon 54919 04.04.2018 | LK. 2

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.

SOLITEX FRONTA QUATTRO kirjadega külg paigaldatakse paigaldaja  suunas. Paigaldada pingule tõmmatult ja 
ilma läbirippeta horisontaalselt.
Vooderdise vuukide laiuseks on lubatud max. 35mm. Vooderdise laius: min. 3 x vooderdise vuugi laius.
Vooderdise ja SOLITEX FRONTA QUATTRO vahe ehk distantsliistu paksus peab olema vähemalt 20mm.
Kinnituskohad ei tohi olla piirkondades, kuhu koguneb vesi.
Elatavates hoonetes või erilise kaitse all olevate objektide puhul tuleb ehitusfaasi ajal rakendada täiendavaid meetmeid (nagu
 nt. tellingukatete paigaldamine). Katete paigaldamisele tuleks mõelda  ka pikemate tööseisakute ajal.

Raamtingimused
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