ISELIIMUV GEOTEKSTIILIST TEIP
«Professionaalid teavad, kuidas iseliimuv geotekstiilist teip LYTREN lahendab
kergesti paljud metallkatuste paigaldus- ja remondiprobleemid»

LYTREN – ühepoolselt spetsiaalse kontaktliimiga kaetud tugevast mittekootud polüesterkiust
teip võimaldab mis tahes materjalid igaveseks kokku ühendada

MIKS?
•
•

•
•
•
•

KUS?

Lihtsustab montaažitöid
Võimaldab kergesti hermetiseerida
põkud ja vuugid neid hetmeetikute või
muude materjalidega täitmata
Ühendab erinevad materjalid
mehaanilist kinnitust kasutamata
Elastne ja venitamisele vastupidav
Võib katta mis tahes
hüdroisolatsioonimaterjaliga
Ei karda vett ega külma

• Metallilehtede, sandwich-paneelide jms põkud
• Katuseelemendi kinnitamine mehaanilise kinnituseta
• Nurkade, põskede, äravoolude, ülevoolude, kolude
hermetiseerimine
• Katusevaltside hermetiseerimine
• Aknaavade hermetiseerimine
• Lävepakkude ja astmete tugevdamine
• Katuse külgumiste ehitus
• Liistude, kelpide, parapeti põlle armeerimine

Teibi laius: 50, 75, 100, 150, 200 mm –
pikkus 25 jm
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ISELIIMUV GEOTEKSTIILIST TEIP
KATUS
•

Lehtede
ja
paneelide
vahelise
põku
hermetiseerimine
sellele
järgneva
hüdroisolatsioonimastiksi kasutamisega

•

Valtskatuse paigaldus ja remont, kokkupandavad
profiilplekist
katused,
metallkatusekivid,
sandwich-paneelid, katusekivid, OSB

•

Veekogumisrennide põkkude, katuse külgumiste ja
nende elementide hermetiseerimine

•

Parapeti põlle põkk

KARKASSMAJADE MONTAAŽ
Seinte välis- ja sisepaneelide põkud
Katuseplaatide põkud
Fassaadi nurgad, kalded, äravoolud
SIP-paneelide otsaosa
Vuugid akende ja karkassi vahel
Lävepakud, astmed
Põrandaplaatide põkud
Vannitubade põrandad ja seinad hüdroisoleerimisel
või kahhelkivide paigaldamisel

•
•
•
•
•
•
•
•

VENTILATSIOON
•

Metalltoodete, tsingitud metallist torude, gofreeritud
alumiiniumtorude, plasttoodete kiire ühendamine

•

Nakkuv alus järgneva müraisolatsioonimaterjali ja
tulekindlate segude pealekandmiseks s.h mineraalsele
alusele
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ISELIIMUV GEOTEKSTIILIST TEIP

EHITUS JA REMONT

Paneelivuukide hermetiseerimine

Mittelibedad läved ja astmed

Kirjeldus

Iseliimuv armeeriv geotekstiilist teip
ehitus- ja montaažitöödeks

Alus

Mittekootud polüesterkangast
kautšukil põhineva püsitoimega
kontaktliimiga lint silikoniseeritud
paberkattel
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ISELIIMUV GEOTEKSTIILIST TEIP
Karakteristikud

Kasutamiseks sise- ja välistöödeks,
ülitugev, elastne, veekindel,
vastupidav UV-kiirgusele ja
temperatuurirežiimidele ning
keskkonnas esinevatele aluselistele ja
happelistele substraatidele.
Suurepäraselt haarduv mittekootud
põhi kindlustab 100-protsendilise
impregneerimise kõrgendatud
keemilise ja füüsikalise vastupidavuse
ja kasutuskarakteristikutega armeeriva
isolatsioonkatte moodustamiseks.

Eelised

Erinevate materjalide ühendamine ja
tugevdamine:
• kattega ja katteta metall
• puit ja puidutooted (vineer,
OSB, puitlaastplaat jms)
• polümeersed materjalid (PVC,
EPDM, ASB, polükarbonaadid,
polüstürool, polüuretaan jms)
• kummist ja bituumenist
tooted
• klaas
• paber-, tekstiil- ja nahktooted
• tsement- ja mineraaltooted
(katusekivi, eterniit, tellis, kivid
jms)

Tehnilised karakteristikud

Kogutihedus (kattepaberita)
Kogupaksus (kattepaberita)
Pikitõmbekoormus
Ristitõmbekoormus

140±5 g/m
0,65±0,05 mm
90 N
100 N

Pikenemine pikitõmbel
Pikenemine ristitõmbel
Tõmbetugevus
Nakkumine terasele
Kleepuvus
Liimimistemperatuur
Kasutustemperatuur
Soojusjuhtivus
Teibi laius / pikkus

70-120%
80-130%
23 N/cm
> 9 N/cm
8 N/cm
-5....+75 ºС
o
o
-40 ....+95 (±5) С (lühiajaliselt +130 С
0,14 W/(m*K)
50, 75, 100, 150, 200 mm / 25 m
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