
Tehnilised andmed

Materjal akrüülhappepolümeeridel põhinev dispersioon, ei sisalda plastifikaatoreid ega

Omadused Kirjeldus

Värvus roheline

Omadused väga veniv

-10 °C kuni +50 °C

Temperatuurikindlus pikaajaline -40 °C kuni +80 °C

Ladustamine kuni -20 °C, jahe ja kuiv

KASUTUSVALDKOND

‐

  310 ml 5 mm ~ 15 m

8 mm ~ 6 m

   600 ml 5 mm ~ 30 m

8 mm ~ 12 m

TARNEVIISID

Art. nr. GTIN Maht Kaal Kastis Alusel

10106 4026639016270 0,31 l 0,38 kg 20      1200

10107 4026639016287 0,6 l 0,75 kg 12       720

Eelised

 Kasutatav alates temperatuurist  – 10°C
Turvaline ja pikaajaline ühendus sise- ja välistingimustes

ORCON F Universaalne ühendusliim
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AAine

halogeenitud ühendeid

Väärtus

Töötlemistemperatuur

Hermeetiliste liimliidete tegemine ükskõik millist tüüpi auru ja õhutõkkepaanide korral. Nende hulka kuuluvad kõik pro clima
aurutõkke- ja õhutõkkepaanid (näiteks pro clima INTELLO, DB+, INTESANA, DASATOP ja DA). Hermeetilised liimliited 
standardite DIN 4108-7, SIA 180 ja ÖNORM B 8110-2 nõuete kohaselt

Tuult pidavate liimühenduste tegemine ükskõik millist tüüpi aluskatuse- ja katuse aluskattepaanide korral. Liimliited näiteks 
pro clima SOLITEX ja  MENTO seeria korral vastavad Saksa Katusekatjate Keskliidu (ZVDH) tootelehtedes toodud nõuetele

 Tuultpidavad liimühendused seina tuuletõkkepaanide (nn.pro clima SOLITEX FRONTA WA, SOLITEX FRONTA QUATTRO jne) korral
Aluspaanide (näiteks pro clima RB) ühenduskohtade ja ülekattumiste õhkupidavad liimühendused

KULU

Tarneviisid         Kogus   Kaugus
Plastpadrun

Fooliumpakend

Õhkupidavad liimühendused standardite DIN 4108-7, SIA 180 ja ÖNORM B 8110-2 nõuete kohaselt
Usaldusväärne ühendus: tungib sügavale aluspinda ja püsib ajas kestvalt elastne

Ladustada tohib kuni -20 C. Pakendis sisu ei külmu

Saksamaa tarbijaajakiri Stiftung Warentest väljaande 4/2012 testivõitjad
Parimad tulemused kahjulike ainete testimisel. Vastavalt AgBB(Saksamaa) / ISO 16000 nõuetele

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, 51013 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.

Vananemiskindlus (vanandamata/vanandatud) DIN 4108-11 läbitud



Aluspinnad

Raamtingimused

   

  

MOLL

bauökologische Produkte GmbH

Rheintalstraße 35 - 43

D-68723 Schwetzingen

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

eMail: info@proclima.de 

Versioon 70967  07.12.2018 | LK. 2

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.

Liimühendusi ei tohi korrapäraselt tõmbejõududega koormata

Suurenenud õhuniiskusest tuleb järjekindla ja kiire õhutamisega vabaneda. Vajaduse korral paigaldada õhukuivatid.

 Pühkige aluspinnad puhtaks, vajaduse korral kasutage tolmuimejat ja puhastage. Mineraalsed aluspinnad nn.krohv, betoon jne.
võivad olla kergelt niisked.

Külmunud aluspinnale ei saa kleepida. Aluspind peab olema kandevõimeline, kuiv, sile, tolmu-, silikooni- ja määrdeaine jääkideta. 
Püsivate liidete jaoks peavad aluspinnad olema kandevõimelised - vajadusel kasutada mehaanilist abivahendit nn presslatti.
Ajas kestvad ühendused konstruktsiooni kaitseks saavutatakse kõigi kvaliteetsete pro clima sise- ja välistõketega või teiste auru- ja 
õhutõkete(nn. PE-, PA-, PP- ja alumiiniumist), katuse aluskate ja tuuletõkkekangastega(nn. PP ja PET).
Ühendatavaks aluspinnaks sobivad mineraalsed(nn. krohv, betoon), hööveldamata puit, hööveldatud ja lakitud puit, kõva plastik, 
roostevaba metall ja puidupõhised plaadid(nn. vineer, OSB, MDF). 

 Konstruktsiooni kindluse seisukohast saavutatakse parimad tulemused väga kvaliteetsete aluspindade kasutamisel.

Kvaliteetne ühendus on saavutatud kuivanud olekus. Seda peab arvestama õhupidavuse mõõdistamisel ja/või puistevillade paigaldamisel. 
Vajadusel kasutada turvameetmeid nn. mehaanilist toestust mittekandvate aluspindade puhul on soovitatav.

 Aluspinna sobivust tuleb oma vastutusel kontrollida, vajaduse korral on soovitatav teha proovikleepimised
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