
12905 4026639129055 50 m 1,5 m 75 m² 13,5 kg 1 20

13758 4026639137586 50 m 3 m 150 m² 27 kg 1 20
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Esitatud faktid põhinevad teadusuuringute ja praktiliste kogemuste praegusel tasemel. Tootja jätab endale õiguse muuta ja arendada toote kujundust ja kasutusala

ning muuta nendega seotud kvaliteedinõudeid. Paigaldamist oleme meelsasti valmis nõustama teadmiste kehtiva taseme kohaselt.

Täiendav info kasutamise ja 

konstruktsiooninõuete kohta 

on esitatud pro clima projekteerimis- 

ja kasutussoovitustes. 

Küsimuste korral helistada 

pro clima tehnilise nõustamise telefonile:

+372 7405509 www.proclima.com 

Armeeringuga 4-kihiline katuse aluskatte- ja alustihendusmaterjal,
puistesoojustusele paigaldamiseks

Tehnilised andmed

Kaitse- ja kattevliis polüpropüleen-mikrokiud

Membraan TEEE, monoliitne

Aine

Armeering polüpropüleenvõrk

KASUTUSVALDKOND

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

TARNEVIISID

Tugevduse ja suure difuussusega katuse aluskatte- ja alustihendusmaterjali kasutatakse vooderdiste, MDF- ja 
puitkiudplaatide ning igat liiki soojusisolatsioonimaterjalide paigaldamiseks.

Normid                         Väärtused

antratsit

Kaal                                                     EN 1849-2 175 ± 5 g/m²

Paksus EN 1849-2                   0,60 ±0,10 mm

Omadus

Värvus

Difusioonikonstant µ                            EN ISO 12572             83

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

Tulekindlus                                           EN 13501-1 E

Tuletõkkeindeks (CH)                           VKF 5.2

Ilmastikukindlus 4 kuud

Veesammas EN 20811                    > 2.500 mm

Veekindlus  uus/
vananedes*

EN 1928                      W1 / W1

Tõmbetugevus pikki / risti                   EN 13859-1 (A) 500 ±30 N/5 cm / 330 ±30 N/5
cm

Tõmbetugevus pikki / risti 495 ±30 N/5 cm / 315 ±30 N/5
cm

EN 13859-1 (A)
vananedes*

Venivus pikki / rist                               EN 13859-1 (A) 20 ±5 % / 20 ±5 %

Venivus pikki / rist vananedes*           EN 13859-1 (A)            20 ±5 % / 20 ±5 %

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

*) Vananemiskindlus
EN 1297 / EN
1296

nõuetele vstav

Külmpainduvus                                   EN 1109 -40 °C

Temperatuurikindlus pikaajaline  -40 °C kuni +100 °C

Soojaerijuhtivus 0,17 W/(m·K)

Läbikukkumiskindlus GS-BAU-20 (10/2003)  nõuetele vastav

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

Ajutine kattematerjal, kasutamiseks   ZVDH ja

CE-märgis                                          EN 13859-1 ja



Eelised
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Raamtingimused

SOLITEX MENTO paane tuleb paigaldada trükimustriga pind pööratuna paigaldaja poole. Seda paigaldatakse nii aluskatte- kui 
ka alustihendusmaterjalina horisontaalselt pinguldatuna, ilma läbivajumiseta (räästaga paralleelselt). Alustihendusmaterjalina
kasutamise korral tohib sarikate maksimaalne vahekaugus olla 100 cm

Kinnitused ei tohi asuda piirkondades, mille kaudu voolab ära kogunenud vesi (nt neelud).

Soojustamata ja väljaehitamata katusekorrusel tuleb katuseharja tuulutada. Selleks tuleb materjali SOLITEX paigaldamine 
lõpetada 5 cm enne katuseharja. Peale selle tuleb väljaehitamata katusekorrus varustada püsituulutusega.
Konstruktsiooni kaitsmiseks ehitustööde ajal ZVDH (Saksamaa Katusekatjate Keskliit) nõuete kohaselt tohib aluskatte- ja 

alustihendusmaterjali SOLITEX MENTO PLUS kuni 6 kuuks paigaldada ajutise kattematerjalina. Sel juhul peab katusekalle 
olema minimaalselt 14°. Peale selle tuleb ülekatete ja ühenduste tegemiseks kasutada selliseid süsteemikomponente, nagu 
naelatihendusteip TESCON NAIDECK, ühendusliim ORCON F ja ehitusteip TESCON VANA. Connect-variantidel on 
vastupidava välisisolatsiooni tagamiseks kaks isekleepuvat piirkonda. Paigaldamisel ja liimimisel tuleb järgida Saksamaa 
Katusekatjate Keskliidu normdokumentide nõudeid.

Saksamaa Katusekatjate Keskliidu normdokumentide kohaselt sobib alustihendusmaterjal veekindlust tagava lisamaterjalina 
lihtsa ülekattega paigaldamiseks katusekividega kaetavate katuste jaoks. Aluskattena sobib SOLITEX MENTO-t täiendava 
materjalina kasutada lihtsa ülekattega paigaldamiseks puitlaudisel, kui veepidavusele esitatakse kõrgendatud nõudeid.

Materjali SOLITEX MENTO PLUS tohib kasutada ka mistahes puistesoojustuse tõkkekihina. Tugevduskiud tagab, et materjal 
venib puistematerjali puhumise ajal vaid veidi. Enne puistesoojustuse puhumist peab roovitis olema juba paigaldatud. 
Olenevalt sarikate vahekaugusest on soovitatav tugilatt paigaldada tuulutusava keskele sarika suunas ja see tuleb kinnitada 
kanderoovide külge. See takistab materjali SOLITEX MENTO PLUS väljapoole kooldumist puistematerjali puhumise ajal. Piki 
kandekonstruktsiooni paigaldamise eeliseks on see, et liitekoht paikneb tugeval aluspinnal ja on seetõttu vastupidav. Paanide 
kinnitamiseks vajalike kinnitusklambrite paigalduskaugus tohib olla maksimaalselt 5–10 cm.

Kui puistesoojustust puhutakse väljastpoolt, tohib puhumisavadele hiljem liimida 15 cm laiused TESCON VANA materjalitükid.

Tugevdus tagab suure vastupidavuse: sobib puistesoojustuse paigaldamiseks.

Ehitusaega saab paindlikult kavandada, sest materjal on ilmastikukindel kuni 4 kuud.

Tagatud vastupidavus: väga difuusne ja maksimaalne hoovihmakindlus.

Kuivad tarindid: poorideta TEEE-funktsiooniga membraan juhib niiskuse tarindist tõhusalt välja.

Püsiv kaitse tänu TEEE-membraani suurele vananemis- ja kuumuskindlusele.

Kaitseb tõhusalt konstruktsiooni ehitustööde ajal: sobib ajutiseks kattematerjaliks ja ehitusaegseks isolatsiooniks.
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