GYPROC blīvējošā līmlenta
GTS 9 plākšņu salaidumiem
Jaunākās paaudzes blīvējošā līmlenta pretvēja aizsardzības plākšņu GYPROC GTS 9 salaidumu vietu
un citu saistīto būvelementu blīvēšanai. Ļoti augsta izturība pret novecošanu, temperatūras un mitruma iedarbību. Ūdens un ūdens tvaiku necaurlaidīga. Izcila saķere ar dažādiem materiāliem - koku,
metālu, stiklu, plastikātiem.
GYPROC GTS 9 pretvēja aizsardzības plāksnes izmanto ventilējamo fasāžu konstrukcijās. Plākšņu
svarīgākais uzdevums ir novērst vēja izraisītu gaisa kustību siltumizolācijas slāni, jo īpaši vieglajās
sienu konstrukcijās, kur izolācijai izmanto pārsvarā minerālvati. GYPROC GTS 9 ir izteikti zema tvaika pretestība, kas spēj nodrošināt augstu gaisa blīvuma pakāpi, ļaujot mitrumam no konstrukcijas
viegli pārvietoties uz vēdināmo gaisa šķirkārtu. Pretvēja plākšņu īpašības ir atkarīgas gan no plāksnes
izejmateriāla gaisa necaurlaidības, gan savienojumu vietu blīvuma. GYPROC blīvējošās līmlentas izmantošana plākšņu šuvēm un savienojumiem ar citiem būvelementiem garantē, ka ārsiena vienmēr
paliks sausa un būs energoefektīva.
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60 mm plato GYPROC blīvējošo līmlentu izmanto plākšņu vertikālo salaidumu
vietu blīvēšanai.
Montāža

2

100 mm plato GYPROC blīvējošo līmlentu izmanto plākšņu horizontālo salaidumu vietu, iekšējo/ārējo stūru un citu savienojumu blīvēšanai.
Aplīmējamai virsmai jābūt tīrai, sausai un attaukotai.
Temperatūras

Minimālā montāžas temperatūra -100C.
Ekspluatācijas temperatūra -400…+1000C.

UV noturība

3 mēneši.

Izmēri un
iepakojums

Platums 60 mm, garums 50 metri, kartona kastē 5 ruļļi.
Platums 100 mm, garums 50 metri, kartona kastē 3 ruļļi.

Uzglabāšana

Uzglabāt sausā vietā līdz 300C temperatūrā.
Uzglabāšanas laiks neatvērtā iepakojumā - 2 gadi.

Biezums

0,27 mm (DIN EN 1942)

Izturība

Pret izstiepšanos: 18 N/cm (DIN EN 14410)
Relatīvais pagarinājums līdz pārraušanai: > 150% (DIN EN 14410)

Saķere ar metālu

> 15 N/cm (DIN EN 1939)

Sastāvs, vides
informācija

Pastiprināta, elastīga polietilēna pamatne, pārklāta ar šķīdinātājus nesaturošu
akrila līmi. Silikona papīra atdalošā starplika.
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SIA Saint-Gobain Celtniecības Produkti
Daugavgrīvas iela 83, Rīga, LV-1007
Tālrunis: + 371 67 323 803
Fakss: +371 67 322 933
info@gyproc.lv
www.gyproc.lv

