
14343 4026639143433 10 m 60 mm 1,5 kg 5 300

14344 4026639143440 10 m 100 mm 3 kg 3 180
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Suure venivusega tihendusteip õhukindla tulemuse saavutamiseks

MOLL

bauökologische Produkte GmbH

Rheintalstraße 35 - 43

D-68723 Schwetzingen

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

eMail: info@proclima.de 

Ametlik esindaja Eestis:
Tervemaja OÜ
Tähe 135A, 50107 Tartu
tel +372 7405 509
e-post:  tervemaja@tervemaja.ee
www.tervemaja.ee

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 

Tehnilised andmed

Alusmaterjal veniv PE-aluskile

Materjal butüülkautšuk

Aine

Eralduskiht silikooniseeritud PE-kile

Värvus butüülkautšuk: hall, kile: sinine

Kaal EN 1849-2 ca 3,7 kg/m2

Paksus EN 1849-2 ca 2,0 mm

Normid                     VäärtusedOmadus

Sd-väärtus EN 1931 > 100 m

Ilmastikukindlus 3 kuud

Töötlemistemperatuur +5 °C kuni +35 °C, öökülmadeta

Temperatuurikindlus pikaajaliselt -20 °C kuni +80 °C

Ladustamine jahedas ja kuivas

KASUTUSVALDKOND

TARNEVIISID

Art. nr. GTIN Pikkus Laius Kaal       Kastis Alusel

Aluspinnad

Enne kleepimist tuleb aluspind harjaga puhtaks pühkida, lapiga kuivatada või suruõhuga puhastada. Külmunud aluspinnale ei
tohi kleepida. Töödeldav pind ei tohi olla määrdunud nakkumist takistava ainega (nt määre või silikoon). Aluspind peab olema 
piisavalt kuiv ja piisava kandevõimega.

Püsiv nake saavutatakse kõvadel puitplaatidel (puitlaastplaadid, OSB-, BFU- ja MDF-plaadid ning puitkiudalusplaadid). 

Puitkiudalusplaadile või siledale mineraalsele aluspinnale liimimise korral on nõutav eeltöötlemine krundiga TESCON PRIMER 

RP või TESCON SPRIMER-ga. Betoon- või krohvaluspindu ei tohi lihvida.

Konstruktsiooni vastupidavuse seisukohast parimad tulemused saavutatakse kvaliteetsel aluspinnal. Aluspinna sobivust 

tuleb kontrollida omal vastutusel. Vajaduse korral on soovitatav teha proovikleepimisi. Halva kandevõimega aluspinda on 

soovitatav eeltöödelda krundiga TESCON PRIMER RP või TESCON SPRIMER-ga.

Suure venivusega ühendusteip puittarindite õhukindlaks ühendamiseks (nt soklipiirkonnas või läbiviikudel: torud, sisetarindid).

Kaitseb välistarindeid vee sissetungimise eest.

Kindel nakkuvus: kinnitub tugevalt aluspinna külge.

Tagatud vastupidavus ka suure venivuse korral tänu suurele butüülisisaldusele.

Saab kiiremini edasi töödelda: nakkub püsivate mineraalsete aluspindadega ilma kruntimiseta.

Nõuetele vastav ehitus: õhkupidavad  ühendused standardite DIN 4108-7, SIA 180 ja 0EN0RM B 8110-2 kohaselt.

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



  

  

Version 72722  01.02.2019 | LK. 2

MOLL

bauökologische Produkte GmbH

Rheintalstraße 35 - 43

D-68723 Schwetzingen

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

eMail: info@proclima.de 

Ametlik esindaja Eestis:
Tervemaja OÜ
Tähe 135A, 50107 Tartu
tel +372 7405 509
e-post:  tervemaja@tervemaja.ee
www.tervemaja.ee

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 

Raamtingimused
Liimitud konstruktsioone ei tohi tõmbejõuga koormata.
Hõõruda teip tugevasti kinni. Tagada piisav vastusurve.
Tuule-, õhu- ja vihmakindel teipimistulemus on võimalik saavutada vaid ilma voltideta hüdroisolatsiooni või lagede ja 
fassaadi korral.
Paigaldustemperatuur nii päeval kui ka öösel peab püsima > 5 °C. Kui esialgne nake ei ole rahuldav, võib teibi halli 
butüülkautšukiga kaetud külge niisutada lahustiga (nt lakibensiin). Lahusti suurendab butüülkautšuki kleepuvust madalal 
temperatuuril.
Teip omandab soojuse mõjul paremad isoleerivad omadused.
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