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4-kihiline katuse aluskate, armeeritud

Tehnilised andmed

Kaitse- ja kattevliis polüpropüleen-mikrokiud

Membraan TEEE, monoliitne

Aine

Armeering polüpropüleenvõrk

Normid                         Väärtused

helesinine

Kaal                                                     EN 1849-2 170 ± 5 g/m²

Paksus EN 1849-2                   0,55 ±0,10 mm

Difusioonikonstant µ                            EN ISO 12572            110

Difusioonitakistus: sd-väärtus EN ISO 12572             0,06 ± 0,02 m

Omadus

Värvus

Niiskusmuutlik sd-väärtus 0,02 m

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

Ajutine kaitse                     ZVDH ja

Tulekindlus                                         EN 13501-1 E

Ilmastikukindlus 3 kuud

Veesammas EN 20811                    2.500 mm

Veekindlus  uus/
vananedes* EN 1928                      W1 / W1

Tõmbetugevus pikki / risti                   EN 13859-1 (A) 495 ±40 N/5 cm / 350 ±40 N/5
cm

Tõmbetugevus pikki / risti 495 ±40 N/5 cm / 350 ±40 N/5
cm

EN 13859-1 (A)vananedes*

Venivus pikki / rist                               EN 13859-1 (A) 15 ±5 % / 15 ±5 %

Venivus pikki / rist vananedes*           EN 13859-1 (A)            15 ±5 % / 15 ±5 %

Rebenemiskindlus piki / risti               EN 13859-1 (B)             300 ±30 N / 1270 ±30 N

*) Vananemiskindlus EN 1297 / EN
1296

läbitud

Külmpainduvus                                   EN 1109 -40 °C

Temperatuurikindlus pikaajaline  -40 °C kuni +100 °C

Soojaerijuhtivus 0,17 W/(m·K)

CE-märgis                                          EN 13859-1 ja

Auru läbilaskev katuse aluskate ja aluskate paigaldamiseks saalungite, puidupõhistele plaatide(nn.MDF, puitkiudplaadid),
ja kõigile matt või plaat soojusisolatsioonidele. Tugevdav armeering võimaldab kasutamist puistevilladega (venivus 15%)

KASUTUSVALDKOND

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

TARNEVIISID

Eelised

Tugevdav armeering: sobib kasutamiseks puistevilladega.

Kuivad ehitusdetailid: pooridevaba funktsionaalne TEEE-membraan, niiskusmuutlik sd-väärtus kuni alla 0,02m.
Kõrge vananemiskindluse ja termostabiilne TEEE-membraan.

Hea ehitiskaitse ehitusfaasis: mõeldud kasutamiseks ka kui ajutise kaitsena.
3 kuud ilmastikukindel
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Kirjeldatud protsessid põhinevad asjakohastel uuringutel ja praktilistel kogemustel. Me jätame endale õiguse teha muudatusi soovitava konstruktsiooni ja töötlemise kohta ning
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SOLITEX PLUS sileda pinnaga (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)

Raamtingimused

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 SOLITE PLUS konstruktsiooni kaitsena aluskatus ja katuse 
aluskattena kuni 3 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.

Vastavalt Saksa katusekatjate rangetele eeskirjadele on SOLITEX PLUS sobiv lihtsa ülekattega katuseplaatide ja katusekivide 
aluse vihmakindla aluskatusena. Kasutades lihtsa ülekattega kindlal alusel (nn puitlaudisel) aluskatusena SOLITEX PLUS-i, siis
vastab see lahendus ka kõrgendatud vihmakindluse nõuetele.

Lisaks on SOLITEX PLUS sobiv kõikide puistematerjalide välimiseks piiravaks kihiks. Armeering takistab sissepuhumisel tekkivat
venimist. Enne puistematerjali paigaldamist peavad roovitused olema paigaldatud. Olenevalt sarikate vahe kaugusest on soovitav 
paigaldada lisa liist sarikate vahele paralleelselt sarikatega, mis kinnitatakse roovide külge. See takistab puhumisel tekkivat SOLITEX 
PLUS-i paisumist. Pikki kandekonstruktsiooni paigaldamisel jäävad liitekohad kindlale alusele ja see tagab liimliidete kaitse. Paani 
paigaldamisel on oluline klambrite max. 5-10cm vahekaugus.

Kui soojustus paigaldatakse välimiselt pinnalt, siis saab avad sulgeda 15cm laiuse universaalse ehitusteibi TESCON VANA-ga.
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