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ISOVER VARIO/FACADE KB 3 teip
Uuendatud 05.07.2016 Prinditud 01.08.2016

ISOVER VARIO/FACADE KB 3 teip on valmistatud
võrktugevdusega PE-kilest. Liimaineks on akrüülipõhine
liimmass. Teibil on üheosaline liimriba, mis on kaitstud
silikoonpaberiga.    

Tootekirjeldus
Ühepoolne vastupidav ja heade nakkeomadustega ühendusteip.
Kasutatakse peamiselt aurutõkkekile VARIO KM Duplex ja/või
spetsiaalpinnakattega tuuletõkkeplaatide Isover RKL 31 Facade ja/või
Isover RKL 31 Facade EJ omavaheliste ühenduste tihendamiseks.
Teibiga sobib tihendada ka muid materjale (PA, PE, PU, PP, ALU,
paber). Isover Vario läbiviikude ning erinevate ISOVER Vario
nurgaühenduste tihendamiseks see teip ei sobi (kasutatakse ISOVER
Vario Multitape SL-i). 

Väärtus

Kasutustemperatuur -40ºC kuni + 80ºC

Paksus 0.27mm ± 0.05mm, DIN EN 1942

Kasutuskoht
Vario Duplex aurutõkkekile omavaheliste
liitekohtade tihendamine ning Facade
pinnakattega tuuletõkketoodete
omavaheliste liitekohtade tihendamine.

Kasutamine
Vario Duplex aurutõkkekile omavaheliste liitekohtade tihendamine ning Facade pinnakattega ISOVER
tuuletõkketoodete omavaheliste liitekohtade tihendamine.

Paigaldus
Teibitavad plaadi pinnad peavad olema puhtad (tolmuvabad) ja kuivad ning õhutemperatuur peab
olema vähemalt -5°C. Külmades tingimustes peab teipi eelnevalt hoidma soojades tingimustes või
kasutama soojustatud "termokaste". Sellistes tingimustes on tagatud teibile hea nakkuvus aluspinnaga.
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Täpsem paigaldusjuhis auru- ja õhutiheda kihi rajamiseks koos paigaldusskeemidega on Vario
kataloogis leheküljel 25. Tuuletõkketoodete tihendamisel: Hoone välisnurgas toote RKL-31 Facade
ja/või Isover RKL 31 Facade EJ tihendamisel peab nurgaühenduse teibi laius olema 90 mm. Teiseks
võimaluseks on paigaldada 60 mm laiust teipi 2 riba teineteise peale. Teibi kulu arvestus
tuuletõkkeplaatide tihendamise puhul - 1 m² tuuletõkkeplaadi kohta: 1,4 jm teipi 1200x1800 mm plaadi
puhul ja 1,2 jm teipi 1200x3000mm plaadi puhul. Teibi kulule lisandub avatäidete ümbermõõt!

Pakend
Kilepakendis üksikrullid. Pappkastis 5 tk (60mm ) ja 3 tk (90mm).

Käsitlemine ja ladustamine
Säilitada kuivas ruumis, kus suhteline õhuniiskus maksimaalselt kuni 65% ning temperatuuril
vahemikus -30 ˚C kuni +15 ˚C. Avamata pakendis säilib üle 2a.

Täiendav informatsioon
Tootja Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy jätab endale õiguse muuta toote välimust või tehnilisi
parameetreid vastavalt toote tootmistehnoloogia muutudes või arenedes. 


