
10094 4026639011206 50 m 1,5 m 75 m² 7 kg 1 20

10723 4026639011978 50 m 3 m 150 m² 14 kg 1 20
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Niiskusmuutlik saneerimise aurutõke. Sub-and-Top välimine paigaldus.

Tehnilised andmed

Kaitse- ja kattevliis polüpropüleen

Membraan

Aine

polüetüleen-kopolümeer

Normid                         Väärtused

roheline

Kaal                                                    EN 1849-2 90 ± 5 g/m²

Paksus EN 1849-2                    0,25 ±0,05 mm

Difusioonikonstant µ                           EN 1931                       6.400

Difusioonitakistus: sd-väärtus EN 1931                       1,60 ± 0,25 m

Omadus

Värvus

Niiskusmuutlik sd-väärtus                  EN ISO 12572 0,05 - 2 m

195 N/5 cm / 105 N/5 cm

Tulekindlus                                         EN 13501-1 E

Ilmastikukindlus 4 nädalat

Veesammas EN 20811

Õhupidavus EN 12114                      läbitud

Veekindlus EN 1928                        W1

Tõmbetugevus pikki / risti                    EN 12311-2

90 % / 90 %Venivus pikki / rist                               EN 12311-2

Rebenemiskindlus piki / risti                EN 12310-1                  110 N / 105 N

Vananemiskindlus EN 1296 / EN 1931 läbitud

Temperatuurikindlus pikaajaline  -40 °C kuni +80 °C

Soojaerijuhtivus 0,17 W/(m·K)
Materjaligarantii                                  ZVDH ja

CE-märgis                                           EN 13984 läbitud

> 1.500 mm
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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

Parimad tulemused kahjulike ainete testimisel. Vastavalt AgBB(Saksamaa) / ISO 16000 nõuetele.

Eelised

KASUTUSVALDKOND

Sub-and-Top paigaldus kõrgeima turvalisusega.
Ehitusdetailide kaitse: niiskusmuutlik sd-väärtus võimaldab tasapinnalist ja üle talade paigaldust.
Tööaja kokkuhoid: ei vaja sarikate külge kleepimist.
Lihtne paigaldada: tugevdatud vliis on eriti kerge.

Sup-and-Top auru- ja õhutõke vastavalt DIN 4108-3, mis on lubatud kasutada ainult difuusetele aluskatuste ja katuse 
aluskatetega (nt. pro clima SOLITEX). Katuse aluskatte(väliskihi) maksimaalseks s   -väärtuseks on lubatud 0,1m.
Samuti võib kasutada kombinatsiooniga puitkiud- ja MDF- katuseplaatidega, kui ka vliisitud vahtplastsoojustustega (PUR, PIR,
 EPS jne) alates paksusega 50mm.
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pro clima DASATOP sileda pinnaga (kirjadega) külg paigaldatakse paigaldaja  suunas. Paigaldada  horisontaalselt (paralleelselt 
katuse harjaga). Alternatiiv paigaldus on pikki sarikaid/talasid, kui kleebitakse vett ärajuhtivalt sarikate külge.
Soojustuse kaalu kande peab tagama sisevooderdis või roovitus mille vahekaugus on piiratud max. 25 cm-ga.

Raamtingimused

Et hoida ära kondensatsioonivee teket, tuleks vahetult pärast  DASATOP õhkupidavat kleepimist paigaldada soojusisolatsioon.
Eriti kehtib see talvel töötades.

DASATOP on lubatud paigaladada ainult kuivadele konstruktsioonidele. Juhul, kui saneerimise ajal on plaanitud krohvimis- või 
betoneerimistöid, siis peavad need olema need teostatud mõistliku aja jooksul enne DASATOP paigaldust.

Õhkupidavad liimliited saavutatakse ainult siis, kui aurutõkked on paigaldatud kortsuvabalt.

Puistevillade kasutamisel peab DASATOP toetuma täispinnaliselt sisevooderdisel.
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