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Pihustatav õhutõke niiskusmuutliku sd-väärtusega

Aine

Tehnilised andmed

Materjal veepõhine akrüüldispersioon

Normid           VäärtusedOmadus

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

Ajasääst: kasutusvalmis dispersioonpasta.

Kaitstud konstruktsioonid tänu parimatele nakkeomadustele kõigil standardsetel pindadel.

Kindlamad tarindid: pärast kuivamist püsiv elastsus ja suur vastupidavus.

Tugevdab pindu: loob nakkekihi aluspinna ja järgmiste viimistluskihtide vahel.

Saab üle krohvida, võõbata ja kleepida pro clima teibiga.

Paindlikult kasutatav sise- ja kaitstud välistingimustes (niiskusmuutliku difusioonitakistuse (s  -väärtuse) tõttu).

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

Art. nr.            GTIN Kogus Kaal      Pakendis Alusel

TARNEVIISID

KASUTUSVALDKOND

Kasutatakse pihustatava ja võõbatava niiskusmuutliku difusioonitakistusega auru- ja õhutõkkena seina-, lae- ja põrandapindadel 
(nt krohvimata müüritised ja poorsed plaatmaterjalid).

Nakkub kõigi tavapäraste ehitusmaterjalidega, kõigi pro clima paanide, kui ka alumiiniumist ja paberist paanidega.

Ka ehitustarindite liidete tegemiseks, nt akendel, katustel, seintel, lagedel ja põrandatel.

Igati sobilik renoveeritavate hoonete aluspinna sidusmaterjalina.

Niiskustasemest sõltuv difusioonitakistus võimaldab kasutada nii tarindite sise- kui ka välisküljel.

AEROSANA VISCONN on kvaliteetne võõbatav ja pihustatav veepõhine akrüüldispersioonpasta. Pinnale pihustatud 
vedelikukiht moodustab pärast kuivamist õmblusteta ja elastse õhu- ja aurukindla kaitsekihi.

Värvus
tumesinine, pärast täielikku kuivamist tumesinine/
must

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

Pinnakatte pealekantavus                     0,2–1,0 mm, märgkelme

Sd-väärtus EN 1931        6 ± 0,6 m(paksus 0,3mm)

Sd-väärtus,
niiskusmuulik

EN ISO
12572

0,13 - 10,00 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

ca 750 g/m², olenevalt kihi paksusest  ja aluspinnastKulu

ca.12 - 48 Std. ( 20 °C, RH 65%) olenevaltKuivamisaeg
aluspinnast / kihi paksusest

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

www.proclima.com 
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Täiendav info kasutamise ja 

konstruktsiooninõuete kohta 

on esitatud pro clima projekteerimis- 

ja kasutussoovitustes. 

Küsimuste korral helistada 

pro clima tehnilise nõustamise telefonile:

+372 7405509

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.

Enne kasutamist tuleb veenduda, et aluspind sobib pihustatava kihi pealekandmiseks. Ebatasase või struktuurse aluspinna korral 

võib olla vaja korduvalt peale kanda. Defektsed kohad (aluspinna praod) või suured ebatasasused tuleb vajaduse korral enne 

töötlemist üle kleepida (vastavalt nõuetele, nt teibiga CONTEGASOLIDO) või pahtliga tasandada. Enne pealekandmist tuleb aluspind

harjaga puhtaks pühkida, lapiga kuivatada või suruõhuga puhastada. Külmunud aluspinda ei tohi töödelda. Töödeldav pind ei tohi olla 

määrdunud nakkumist takistava ainega (nt määre või silikoon). Aluspind peab olema piisavalt kuiv ja piisava kandevõimega.

Aluspinnad

Raamtingimused
Toodet AEROSANA VISCONN saab kergesti pinnale kanda õhuvaba pihustusseadme (düüsid: 3/17, 3/19, 3/25) või pintsliga 

(laius > 50 mm). Laiemad kui 3 mm praod tuleb üle kleepida, lausmaterjaliga katta või hermetiseerida. Parima kattekihi saavutamiseks 

tuleb esimene kiht pinnale pihustada horisontaalsuunaliselt ja teine kiht vertikaalsuunaliselt (eelmise kihiga risti). Täielik õhupidavus 

saavutatakse ainult hermeetiku AEROSANA VISCONN pealekandmise abil. Kuivamise ajal tuleb hermeetiku kihti kaitsta 

niiskuse (nt vihm) eest.

www.proclima.com 
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