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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 

 EN 1849-2  Kaal  
ca. 200 - 400 g/m² (kuivanud olekus) olenevalt 
kattekihi paksusest ja aluspinnast

Pinnakatte pealekantavus                     0,6–1,4 mm, märgkelme

Sd-väärtus EN 1931        3,5 ± 0,4 m(paksus 0,3mm)
Sd-väärtus,
niiskusmuulik

EN ISO
12572

0,15 - 5,00 m

Ilmastikukindlus 3 kuud

Veesammas EN 20811       2.000 mm

Veekindlus EN 1928        W1

Ülekrohvitav /
ülevärvitav jah, tohib üle kleepida pro clima teibiga

Töötlemistemperatuur +5 °C kuni +35 °C 

pikaajaliselt -40 °C kuni +90 °C(kuivas olekus)Temperatuurikindlus

400 - 800 g/m², olenevalt kihi paksusest  ja aluspinnastKulu

ca.6 - 48 Std. ( 20 °C, RH 65%) olenevaltKuivamisaeg
aluspinnast / kihi paksusest

5 °C - 25 °C, kuivas ja õhukindlalt suletud anumasLadustamine

Aine

Tehnilised andmed

Materjal veepõhine akrüüldispersioon, kiudarmeeritud

Normid           VäärtusedOmadus
tumesinine, pärast täielikku kuivamist mustVärvus

Art. nr.            GTIN Kogus Kaal      Pakendis Alusel

TARNEVIISID

KASUTUSVALDKOND

Kiudarmeeritud võõbatav hermeetik niiskusmuutliku sd-väärtusega

Elastne ja muutuva niiskustasemega auru-, õhu- ja tuuletõkkena kasutamiseks seinte, lagede ja põrandate ühenduste korral
ning läbiviikude ja mitte õhu- ja tuulekindlate pindade tihendamiseks (nt vahuga täidetud aknaühendused). Kasutatakse ka
nakkekihina aluspinna ja hiljem peale kantavate katte- või kleepmaterjalide vahel. Võimalik kasutada nii sisetingimustes kui ka
kaitstud välistingimustes. 
Tänu kiudarmatuurile saab katta ja isoleerida kuni 20 mm laiuseid vuuke ja pragusid. Suuremate vuukide korral tuleb 
paigaldada lausmaterjal AEROSANA FLEECE.

Ajasääst: kasutusvalmis võõpisolatsioon.

Kaitstud konstruktsioonid tänu parimatele nakkeomadustele kõigil standardsetel pindadel.
Katab kuni 20 mm laiused praod ja vuugid. Koos lausmaterjaliga AEROSANA FLEECE on võimalik katta ka suuremaid vuuke.

Saab üle krohvida, võõbata ja kleepida kõigi pro clima teipidega.

Paindlikult kasutatav nii sisetingimustes kui ka kaitstud välistingimustes tänu niiskustasemest sõltuvale s  -väärtusele.

Parimad tulemused kahjulike ainete testimisel. Vastavalt AgBB (Saksamaa) / ISO 16000 nõuetele.
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Aluspinnad
Enne pealekandmist tuleb aluspind harjaga puhtaks pühkida, lapiga kuivatada või suruõhuga puhastada. Külmunud aluspinnale 
ei tohi kanda. Töödeldav pind ei tohi olla määrdunud nakkumist takistava ainega (nt määre või silikoon). Aluspind peab olema piisavalt kuiv 
ja piisava kandevõimega.

AEROSANA VISCONN FIBRE nakkub kõigi ehituses üldlevinud aluspindadega, nt müüritised ning betoonist, puidust ja plastist pinnad. Samuti 
kõigi pro clima plastmaterjalist teipidega (nt polüpropüleen, polüetüleen ja polüamiid). Alumiiniumfooliumist ja mitteroostetavaid metallpindu tohib 
samuti katta tootega AEROSANAVISCONN FIBRE.

Aluspinna avaused (nt praod) tohivad maksimaalselt olla 20 mm laiused. Kuni 8 mm laiused praod võib lihtsalt üle võõbata. 8–20 mm laiused 
praod tuleb täies ulatuses täita tootega AEROSANA VISCONN FIBRE. Vuuk tuleb selleks vähemalt poole vuugilaiuse ulatuses täita 
võõpisolatsiooniga. Suuremate vuugi- ja praolaiuste korral tuleb kasutada lausmaterjali AEROSANA FLEECE või teipi (nt TESCON VANA). 
Alternatiivselt tohib avause täita sobiva krohvi või mördiga.
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