AIRSTOP DIMAROLL
Aby bola dostatočne zabezpečená vzduchotesnosť plášťa budovy pred pôsobením vzduchu a vetra je potrebné dokonalé utesnenie prestupov a spojov fólií a doskových materiálov . AIRSTOP DIMAROLL je tesniaca
hmota s odvíjačom spracovaná ako lepiaca páska. Je určená na trvalé elastické vzduchotesné lepenie parobrzdných a tesniacich fólií medzi sebou a na stavebné konštrukcie v suchej výstavbe ( výnimkou sú bazény).

OBLASŤ POUŽITIA
• Na utesnenie spojov a stavebných
prestupov parobrzdných a tesniacich
fólií

DOSTUPNÉ V NASLEDUJÚCICH ROZMEROCH
Šírka role

12 mm

Dĺžka role

16 m

Obsah kartónu / role + 1 odvíjač

8 (=128 lfm)

VÝHODY
• vysoká lepivosť
• odolnosť voči mrazu–30°C a od 0°C
možnosť spracovania
• použiteľná aj pre savé materiály

ÚDAJE O VÝROBKU
Vlastnosti filmu

Trvalo elastický, samolepiaci

Hrúbka

2,5 mm

• silná priľnavosť pre všetky typy fólií

Tepelná odolnosť

- 30 °C - + 70 °C

• prispôsobuje sa pohybom konštrukcie

Teplota spracovania

0 °C - + 35 °C

Trvanlivosť

12 mesiacov, v suchu , bez priameho slnečného žiarenia

Farba

priehľadná

• široká škála využitia (drevo , kameň,
betón, omietka, rôzne kovy)
• nezmršťuje sa
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SPRACOVANIE AIRSTOP DIMAROLL
POPIS
Čerstvo nanesená hmota AIRSTOP DIMAROLL musí byť chránená pred vlhkosťou a dažďom. Aplikuje sa priamo z rolky na konštrukciu, resp. na materiál zbavený
prachu a mastnoty. Pri materiáloch s mierne znečisteným povrchom je nutné lepený povrch vopred ošetriť primerom ( napr. BUBI LF, UNI Primer) , ktorý následne
zvýši pevnosť spoja.
Na záver sa na priloženej fólii vytvorí záhyb, ktorý bude reagovať na prípadné pohyby konštrukcie, a miernym pritlačením sa zafixuje. AIRSTOP DIMAROLL
preberá tesniacu funkciu, nefunguje ako silové spojenie . Dokonalú pevnosť dosiahne po 24 hodinách.

JEDNODUCHÉ POUŽITIE

1 Naniesť pomocou dávkovača

3

Na lepiacu plochu priložiť parotesnú zábranu

2

Stiahnuť liner

4

Pritlačiť a hotovo
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