multi tape P

Aukštos kokybės juosta su kraftpopieriumi

Sandarinimo sistema „STEICO“
izoliaciniams sprendimams

| REKOMENDUOJAMA
NAUDOJIMO SRITIS
Tinka sudūrimams ir jungtims /
lipniam sukibimui ant „STEICO“
lakštų ir membraninės sistemos
ant medienos plokščių
Lipdukai greitai sandarina
didesnes angas

• Be tirpiklių
• Atsparumas temperatūrai nuo - 40 ° C iki + 100 ° C
• Galima perplėšti ranka
• Tvirtas kraftpopieriaus pagrindas
• Lipdukai puikiai tinka įpurškimo skylių sandarinimui

Papildoma informacija pateikiama internete adresu www.steico.com

| STEICOmulti tape PRISTATYMO FORMOS
Plotis

| SANDĖLIAVIMAS/TRANSPORTAVIMAS
STEICOmulti tape P laikykite sausoje esant
nuo 5 ° C iki +25 ° C temperatūrai

| infoRmaCIJA
STEICOmulti tape P apsaugokite
šilumos, šalčio ir šviesos

Ritinio ilgis

60 mm
180 × 180 mm

40 m
Ritinyje yra 222 lipdukai

Pakuotė
10 ritinių / kartoninė dėžutė
4 ritinių / kartoninė dėžutė

| STEICOmulti tape techniNĖS CHARAKTERISTIKOS
Lipni

Akrilo dispersija, be tirpiklių

Lipnus pagrindas

Kraftpopierius su PE apsaugine danga

Spalva

Balta

Storis (be uždengimo)
Temperatūros diapazonas

Apie 0.3 mm
Nuo − 40 °C iki + 100 °C

Naudojimo temperatūra

+ 5 °C

• Pagrindas turi būti pajėgus atlaikyti apkrovą, sausas, be dulkių ir riebalų
• Lygiuokite STEICOmulti tape P centre, palaipsniui pašalinkite apsauginį
sluoksnį ir tvirtai patrinkite ant lipnios juostos

• Priklijuokite STEICOmulti tape P jos neįtempdami ir nepalikdami
susiraukšlėjimų. Pagrindas turi būti papildomai mechaniškai apsaugotas,
jeigu atsiras tempimo jėga

• Rekomenduojame taikyti papildomą slėgį naudojant spaudimo volelį, taip
pagerinsite sukibimą, visų pirma, ant medienos plokščių

• Lipnus sluoksnis negali atsidurti stovinčiame vandenyje. Lipnių sukabinimų

Jūsų STEICO specializuotas atstovas:

sukurta gamtos

www.steico.com

negalima naudoti saunose ir baseino konstukcijose

Data: 2016 m. rugpjūčio mėn. Galioja ir vėlesniems pataisymams.

| STEICOmulti tape NAUDOJIMAS
ANT "STEICO" LAKŠTŲ IR MEMBRANINIŲ SISTEMŲ

multi tape F

Aukštos kokybės juosta su specialia folija

Sandarinimo sistema „STEICO“
izoliaciniams sprendimams

| REKOMENDUOJAMA
NAUDOJIMO SRITIS
Sudūrimų ir jungčių klijai „STEICO“
medžio plaušo plokštėms kartu su
STEICOmulti primer.
Tinka sudūrimams ir lipniam
sukibimui ant „STEICO“ lakštų ir
membraninė sistema.
STEICOfix jungčių klijavimui
izoliacinis pleištas

• Be tirpiklių
• Didelis atsparumas UV spinduliams ir senėjimui
• Didelis atsparumas drėgmei / neperšlampamas
• Gali būti naudojamas patalpoje ir apsaugotose vietose lauke
• Gali būti naudojamas esant -10 ° C temperatūrai (reikalingas
sausas ir neužšąlantis pamatas)

• Atsparumas temperatūrai tarp - 40 ° C ir + 100 ° C

Papildoma informacija pateikiama internete adresu www.steico.com

| STEICOmulti tape F PRISTATYMO FORMOS
| SANDĖLIAVIMAS/
TRANSPORTAVIMAS
Laikykite STEICOmulti tape F
vėsioje ir sausoje vietoje, kai
temperatūra nuo +5 ° C iki +25 ° C.

Plotis

Ritinio ilgis

pakuotė

60 mm

25 m

100 mm

25 m

150 mm

25 m

4 ritinių / kartoninė dėžutė

60 mm (20/40 galvutėse
padarytos išilginės įpjovos)

25 m

10 ritinių/ kartoninė dėžutė

10 ritinių / kartoninė dėžutė
6 ritinių / kartoninė dėžutė

| infoRmACIJA

nuošilumos, šalčio ir šviesos

| STEICOmulti tape F techniNĖS CHARAKTERISTIKOS
Lipni

Akrilo dispersija, be tirpiklių

Lipnus pagrindas

UV stabilizuojanti speciali plėvelė su
poliesterio grotelėmis, vienpusio sukibimo

Spalva

Pilka

Storis (be uždengimo)

Apie 0,3 mm

Temperatūros diapazonas

Nuo - 40 °C iki + 100 °C

Atspari UV spinduliams

12 mėnesių
> − 10 °C,
pagrindas turi būti sausas ir neapledijęs

Naudojimo temperatūra
Minimalus stogo nuolydis

10°

| STEICOmulti tape F NAUDOJIMAS
Naudojimas ant „STEICO“ lakštų ir membraninių sistemų
• Pagrindas turi būti pajėgus atlaikyti apkrovą, sausas, be dulkių ir riebalų
• Lygiuokite STEICOmulti tape F centre, palaipsniui pašalinkite apsauginį sluoksnį ir tvirtai
patrinkite ant lipnios juostos
• Padalinto sluoksnio naudojimas palengvina kampų klijavimą, kadangi iš pradžių gali būti
pašalintas tik vienas sluoksnis
• Priklijuokite STEICOmulti tape F >“ jos neįtempdami ir nepalikdami susiraukšlėjimų.
Pagrindas turi būti papildomai mechaniškai apsaugotas, jeigu atsiras tempimo jėga
• Lipnus sluoksnis negali atsidurti stovinčiame vandenyje;
lipnių sukabinimų negalima naudoti saunose ir baseino konstukcijose
Naudojimas ant Steico medžio plaušo plokščių
• Paruoškite „STEICO“ medžio plaušo plokštes lipniame plote naudodami STEICOmulti
primer
• Po pakankamai ilgo džiūvimo laiko (kai gruntas yra permatomas) uždėkite 100 mm arba
150 mm pločio STEICOmulti tape F, nuplėškite apsauginį sluoksnį ir patrinkite
• Klijavimo paviršius ant medienos pluošto plokštės turi būti ne maženis kaip 50 mm

Jūsų STEICO specializuotas atstovas: Telefonai: +370 699 96861

+370 601 72224
el. paštas: info@www.sveikastatyba.lt
Taikos pr. 139A, Kaunas LT-51131
Darbo laikas: Pirmadienis –Penktadienis, 8:30 –17:00

sukurta gamtos

Įmonės kodas: 303923914
PVM: LT100009252613

www.sveikastatyba.lt

• Sukibimui pagerinti rekomenduojame papildomai paspausti naudojant dažų volelį arba
volelį

Data: 2016 m. rugpjūčio mėn. Galioja ir vėlesniems pataisymams.

STEICOmulti tape F apsaugokite

