K-FLEX
Apraksts

Raksturlielumi

Īpašības

Adhēzija

Skursteņa apdares lente
Izgatavota no diviem termoplastiska materiāla slāņiem, kas pastiprināti ar elastīgu
alumīnija sietu. Ārējais slānis ir pilnībā noturīgs pret laikapstākļiem un tā krāsa ir
pielāgota jumta krāsai. Iekšējais slānis nodrošina blīvējumu daudzus gadus pēc
uzklāšanas, kā arī ļauj salīmēt divas vienādas lentes gabalus kopā savstarpēji. Tas
atvieglo sarežģītas formas elementu apdari un savienojumu veidošanu. Alumīnija sieta
stiegrojums nodrošina lentei atbilstošu izturību un saglabā formu pēc
uzklāšanas, vienlaikus ļaujot izmantot pamata instrumentus (t.sk. griešanu ar
šķērēm).Tajā ir iekļautas arī divas butila līmlentes slejas vieglākai montāžai.
Lente, pēc pareizas tās montāžas, nodrošina pilnīgu izturību pret laikapstākļiem un
novecošanu, kas nozīmē, ka nevar rasties bojājumi, kas izraisītu noplūdi.
Produkts saglabā savas īpašības no -40 līdz + 80 °C. Gan termoplastiskie slāņi, gan
līmlentes slejas nesatur šķīdinātājus, smagos metālus un halogēnos savienojumus.
Pateicoties produkta elastībai, tas pielāgojas jumta slīpuma formai un nodrošina
hermētisku un tvaika necaurlaidīgu barjeru. Lentes virsmas ārējā struktūra novērš
paliekošu traipu veidošanos vai krāsu izmaiņas. Papildus līmlentes nodrošina blīvējumu
pret ūdens noplūdēm, kā arī pati līme veidota tā, lai nodrošinātu lentes pielipšanu
temperatūrā virs + 5°C.
Materiāls ir pašlīmējošs, ļoti laba saķere ar tipiskākajiem būvmateriāliem. Saskaroties
ar plastmasu, iespējama plastifikatoru migrācija. Virsmai jābūt sausai un bez
piesārņojuma.

Tehniskie dati
Materiāls
Biezums
Garums [mm]
Platums [mm]
Papildus krāsas
Uzklāšanas temperatūra
Pamatsvars un līmjoslu
pamatsvars uz tekošo metru
Butila strēmeles adhēzija
Lentes pamatnes saķere
Stiepes izturība pie 50%
relatīvā pagarinājuma
garenvirzienā
Stiepes izturība pie 10%
relatīvā pagarinājuma
garenvirzienā
Produkta svars [kg]

Butila gumija/ alumīnija siets
2.0 (±0.2) mm
5000
280
Grafīta, Ķieģeļsarkana, Melna
No +5°C līdz +40°C
3400 g/m2 (+/-10%)
un 62 g/rm (+/-5%)
>0.5 N/mm
>0.2 N/mm
≥ 2 N/mm
≥ 4 N/mm
4,1

Montāža un uzglabāšana
Uzglabājiet lenti oriģinālajā iepakojumā, lai pasargātu to no piesārņojuma. Lentu var
uzglabāt 12 mēnešus, temperatūrā līdz +30°C. Sargājiet to no sasalšanas,
izmērcēšanās, aizsargplēvi noņemiet tikai pirms lentes uzklāšanas.
Uzglabāšana /
Drošas apstrādes
piesardzības pasākumi

Tīrīšana

Strādājot uz jumta, veiciet visus nepieciešamos piesardzības pasākumus. Centieties
izvairīties no līmlentes un lentes iekšējās daļas saskares ar ādu. Pirms pārtraukumiem
vai pēc darba pabeigšanas nomazgājiet rokas ar ziepēm un ūdeni.
Lielākus gabalus notīriet mehāniski. Atlikumus tīriet ar šķīdinātāju - ligroīna
ekstraktu. Atkritumu lente un lente pēc demontāžas ir dažādu materiālu veidoti
atkritumi, kas nesatur bīstamas vielas. Aizsargplēve pēc uzklāšanas ir plastmasas
atkritumi, kas nesatur bīstamas vielas.

Attēls

Ieteikumu informācija, padomi un padomi ir sniegti godprātīgi, pamatojoties uz mūsu labākajām zināšanām, pētījumiem un
pieredzi. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par mūsu produktu nepareizas vai nederīgas lietošanas sekām. Katram šī
materiāla lietotājam, izmantojot visus iespējamos līdzekļus, ieskaitot galaproduktu pārbaudi atbilstošos apstākļos, ir
jāpārliecinās par piegādāto materiālu izmantojamību noteiktajam mērķim.

