
Tape VF 120 Tape VF 120 
- Fugenband VF -- Fugenband VF -
Aukštos kokybės sandarinimo juosta, NBR kaučiuko pagrindu

Tipas /Tipas /
pavadinimaspavadinimas SpecifikacijaSpecifikacija LikutisLikutis

Kiekis ant paletės 6000 6000 1250

PakuotėPakuotė 10 m10 m 50 m50 m 10 vienetas10 vienetas 25 vienetas25 vienetas

Pakuotės rūšis Volelis Volelis Dėžė Dėžė

Pakuotės kodas 01 02 01 01

Artikelio Nr.Artikelio Nr.

Tape VF 120 /
Fugenband VF 120

10 m x 120 mm 5071 ◼ ◼

Tape VF 75 EC /
Išorinis kampas
VF

5073 ◼

Tape VF 100 IC /
Vidinis kampas
VF

5074 ◼

Tape VF 120 VC /
Wandmanschette
VF

120 x 120 mm 5077 ◼

IšeigaIšeiga Pagal poreikį

Panaudojimo sritysPanaudojimo sritys Viduje ir išorėje■
Sandarinimui ant vandeniui atsparių betoninių konstrukcijų (PG-ÜBB)■
Cokolio hidroizoliacija■
Sudėtinė/ kompozicinė hidroizoliacija■
Elastingų, mineralinių sandarinimo šlamų sujungimas ir integravimas su ne mineralinėmis
statybinėmis medžiagomis ir sujungimo vietomis, tokiomis kaip plastikas, metalas ir medis

■

SavybėsSavybės Itin elastingas■
Didelis atsparumas tempimui■
Speciali pluoštinė danga■

Produkto duomenysProdukto duomenys

Techninis aprašymasTechninis aprašymas
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Pateiktos vertės – tai produktui būdingos savybės, tačiau jos nėra laikomos būtina produkto specifikacija.

Atsparumas temperatūrai -20 °C iki +90 °C

Storis 0,65 mm

Vandens nepralaidumas Apie 3,0 bar

Pailgėjimas trūkimo metu Skersai: >117 % 
Išilgai: >110 %

Didžiausia tempimo jėga Skersai: >1,5 N/mm² 
Išilgai: >4,5 N/mm²

Spalva Mėlyna

Galimi sistemosGalimi sistemos
produktaiproduktai

MB 2K MB 2K (3014)(3014)

WP Flex 1K WP Flex 1K (0445)(0445)

Pasiruošimas darbuiPasiruošimas darbui Reikalavimai pagrinduiReikalavimai pagrindui
Pagrindas turi būti tvirtas ir švarus.

■

ParuošimasParuošimas
Pašalinti skiedinio likučius
Pašalinti žvyro sankaupas ir užpildyti ertmes.
Ne mineralinius paviršius kruopščiai nuvalyti, kad neliktų riebalų likučių
Ant mineralinių ir porėtų pagrindų kaip kontaktinį sluoksnį dėti sandarinimui skirtą
priemonę!
Išsamią informaciją rasite kiekvieno naudojamo produkto Techninių duomenų lape

■

ApdirbimasApdirbimas Sandarinimo medžiaga dengiama kaip klijai, tolygiai ant paviršiaus, kad neliktų oro ertmių
Kampuose naudojama Tape VF 100 IC ir Tape VF 75 EC, sujungiant su juosta
Ant perėjimų gali būti naudojama Tape VF 120 VC arba jos dalis
Priklausomai nuo naudojamos sandarinimo medžiagos, atliekama hidroizoliacija.

Apdirbimo nurodymaiApdirbimo nurodymai Leistinos apdirbimo temperatūros nustatomos atsižvelgiant į naudojamų sandarinimo
priemonių savybes.
Sandarinimo priemonę dėti skersai siūlių juostos, siūlių juostos negalima pažeisti.

NurodymaiNurodymai Būtina atsižvelgti į galiojančius techninius reglamentus.
Jei darbai atliekami ne pagal naujausius techninius nurodymus, būtina tai suderinti su
atsakingu darbuotoju.
Atliekant darbus būtina laikytis naujausių reglamentų ir bandymų sertifikatų nurodymų.
Visuomet atlikti testus ant bandomojo ploto!

Darbo įrankiai/ valymasDarbo įrankiai/ valymas Atkirpimui: žirklės arba peilis
Sandarinimui: volelis, šepetys, mentelė

Darbo įrankius iš karto po darbo plauti su vandeniu.

Sandėliavimas/Sandėliavimas/
galiojimasgaliojimas

Kambario temperatūroje, apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių ir sausoje vietoje,
jis gali būti laikomas neribotą laiką.
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Nurodymai utilizavimui Utilizuojama pagal galiojančius potvarkius

Atkreipiame dėmesį, kad pateikti duomenys yra
orientacinio pobūdžio, jie nustatyti priemones
taikant praktiškai ir jas išbandant laboratorijoje,
todėl duomenys yra teisiškai neįpareigojantys.

Pateikti duomenys tėra bendro pobūdžio informacija
apie mūsų gaminius bei jų pritaikymą ir apdirbimą.
Taip pat informuojame,

kad dėl didelės darbo sąlygų, naudojamų medžiagų
ir statybviečių įvairovės paprasčiausiai neįmanoma
įvertinti kiekvieno atvejo atskirai. Todėl iškilus bet
kokiems klausimams rekomenduojame arba patiems
atlikti bandymus, arba pasikonsultuoti su mumis.
Jeigu nėra aiškaus raštiško mūsų patvirtinimo, kad
gaminiai ar jų savybės tinka sutartyje numatytam
specifiniam panaudojimo būdui, tuomet bet kokia
konsultacija techninio panaudojimo klausimais ir bet
kokia suteikta informacija,

net jeigu tokia informacija suteikta remiantis
turimomis žiniomis, išlieka teisiškai neįpareigojanti.
Visais kitais atvejais galioja mūsų bendrosios
pardavimo ir tiekimo sąlygos.

Pasirodžius naujajam šių techninių duomenų
leidiniui, jis pakeičia iki tol galiojusį techninių
duomenų leidinį.

Techninis aprašymasTechninis aprašymas
Produkto numeris 5071

 

Tape VF 120Tape VF 120

    UAB "Remmers Baltica" Dubliškių g. 4, LT-02300 Vilnius■ Tel. +370 5 216 4237■ info@remmers.lt■ www.remmers.lt■ 5071 TM-5-632 12/20 MGr_ArM_NGu   3/3


	Tape VF 120  - Fugenband VF -
	Išeiga
	Panaudojimo sritys
	Savybės
	Produkto duomenys
	Galimi sistemos produktai
	Pasiruošimas darbui
	Reikalavimai pagrindui
	Paruošimas

	Apdirbimas
	Apdirbimo nurodymai
	Nurodymai
	Darbo įrankiai/ valymas
	Sandėliavimas/ galiojimas
	Nurodymai utilizavimui


