TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

BLACK JACK FLASHING TAPE - SAVALIPĖ HIDROIZOLIACINĖ JUOSTA -TRADE & DIY RULONAIS
Spalva

Produkto kodas
FLAS075
FLAS100
FLAS150
FLDIY100
FLDIY150

Švino

Produkto aprašymas

Pakuotė
75mm x 10Mtr
100mm x 10Mtr
150mm x 10Mtr
100mm x 3Mtr
150mm x 3Mtr

Vnt. dėžėje
8
6
4
6
4

BLACK JACK FLASHING TAPE DIY - su 250ml skardine grunto viduje.

Stipriai prisiklijuojanti savalipė izoliacinė juosta iš aliuminio folijos, padengtos polimeriniais bituminiais klijais.
Klijai suformuoja tvirtą vandeniui atsparią sandūrą tiesiog paspaudus juostą į vietą ranka.

Nauda

* Pakeičia švininę juostą, skirtą izoliavimui.
* Savalipė - nereikalauja papildomai klijų.

Panaudojimo sritis

*
*
*
*
*
*
*

Bendras esamų nesandarumų remontas.
Bituminių ar panašių stogų izoliavimui.
Parapetų izoliavimas.
Šiltnamių stogų sandarinimas.
Švininės izoliacijos pakeitimui.
Betono įtrūkimų remontui.
Švieslangių izoliavimui.

*
*
*
*
*
*

Latakų remontui.
Stogo dangos varžtų izoliavimas.
Stogo kraigų sandarinimui.
Šilumos izoliacinių medžiagų apsauginė danga.
Papildomų elementų praeinančių per stogo dangą izoliavimas.
Sandarinimas tarp medienos ir plytų.

Apribojimai

* Gruntuoti porėtus paviršius gruntu BLACK JACK BITUMEN AND FLASHING PRIMER.
* Neklijuoti ant drėgnų paviršių.
* Šaltu oru arba nepalankiomis darbui sąlygomis juostos lipnumas gali būti sumažėjęs.
Naudoti karšto oro pūteklį ir pašildyti bituminį sluoksnį, kad padidinti lipnumą.

Paviršiaus paruošimas

Visi paviršiai turi būti sausi, nesuteršti alyva, riebalais bei nedulkini. Pašalinti visas atplaišas gramdikliu arba metaliniu
šepečiu. Porėti paviršiai, tokie kaip betonas ar plytos turi būti nugruntuoti gruntu BLACK JACK BITUMEN AND FLASHING
PRIMER ir prieš klijavimą išdžiūvę.

Taikymas

Atkirpti reikiamą juostos ilgį. Nulupti apsauginę plėvelę apytiksliai 5cm ir pritaikyti juostą į reikiamą vietą.
Tęsti apsauginės plėvelės nuplėšimą tuo pačiu taikyti juostą į reikiamą vietą, kad išvengti nereikalingo juostos susiglamžymo. Užtikrinti pilną paviršių kontaktą, kad nebutų uzdarų oro ertmių. Naudoti mažą ritinėlį, kad visi juostos kraštai ir
užlaidos būtų tinkamai izoliuoti. Užlaidos turėtų būti 25mm ilgio.
Techniniai duomenys
Apdailinis paviršius
Folijos storis
Klijų storis
Pailgėjimas
Juostos stiprumas
Juostos stiprumas prie
gruntuoto betono
Lankstumas -15°C
Aplikacijos temperatūra
Diapazonas
Eksploatavimo temperatūra
Svoris

Imituojanti švino spalvą
50 mikronų
1.3mm
15%
3.5 N/mm
3.5 N/mm
Nėra įtrūkimų
5 - 40 °C
-10 iki 80°C
1.4 kg/m²

Sveikata ir apsaugos priemonės
Pasikonsultuokite su MSDS dėl pavojų sveikatai.
Sandėliavimas
Sandėliuoti originalioje pakuotėje, vėsioje, sausoje vietoje. Laikyti atokiau nuo ugnies šaltinio.
Tinkamumo laikas
24 mėn nuo pagaminio datos, sandariai uždarytoje, nepažeistoje pakuotėje.
Importuotojas: UAB “RUFAX”, Joninių g.17, Domeikava, Kauno rajonas. LT-54354.
tel.: +370 37 477547, +370 698 01221, www.rufax.lt, el. paštas: rufax@takas.lt

