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Alhliða límband með flísefni
Inni: Loftþétt líming á rakavarnarlag og spónarplötum. Hindrar gufumyndun.
Úti: Loftþétt líming á rakavarnarlagi á þökum. Hentar vel til að líma samskeyti á pro
clima SOLITEX dúknum. Vindþéttir samskeyti á spónarplötum sem festist á grind.
Hægt að nota sem innri og ytri límingu í kringum pípulagnir og rafmagnsrör.
Örugg líming inni og úti - einnig í raka: vatnsþétt SOLID límegja við raka: 		
vatnsþétt SOLID lím
Afar endingargott: 100 ára límkraftur sem hefur verið prófaður og staðfestur
af utanaðkomandi aðilum
Þægilegt í notkun: hægt er að rífa það með handafli
Meiri afköst: má pússa strax yfir
Hægt að vinna áfram með auðveldum hætti: 6 mánaða þol gegn veðri
Sigurvegari í prófun Stiftung Warentest 4/2012
Samræmist byggingareglugerð: Fyrir loftþéttar tengingar samkvæmt DIN 41087, SIA 180 og OENORM B 8110-2
Bestu gildin í útblástursprófun, prófun samkvæmt AgBB / ISO 16000

www.proclima.com

… og fullkomin einangrun

pro clima
Alhliða límband með flísefni
Tæknilegar upplýsingar:
Efni
Burður:

Sérstakt flís úr PP

Lím

vatnsþolið SOLID-lím

Flötur

sílikonborinn pappír

Eiginleikar

Gildi

Litur

dökkblár

Veðurþol

6 mánaðir

Vinnsluhitastig

frá -10 °C

Hitaþol

þolið frá -40 °C til +90 °C

Geymsla

kalt og þurrt

Afgreiðslumáti:
V.nr birgja

Strikanúmer

Lengd

Breidd

pk í
ks

ks/pal

11248

4026639016706

30 m

6 cm

10

48

11249

4026639016713

30 m

6 cm

20

Profi-VE * 24

11250

4026639016683

30 m

7,5 cm

4

96

15076

4026639150769

30 m

10 cm

2

112

11251

4026639016690

30 m

15 cm

2

96

13491

4026639134912

30 m

20 cm

1

112

* Profi-VE fæst ekki í smáum einingum

Undirbúningur:

1

2

3

Forvinnsla
Grunnurinn verður að vera traustur, þurr, sléttur og laus
við sílíkon og fitu. Ef með þarf má ryksuga eða þurrka
límflötinn og gera límpróf ef með þarf.

Líma samskeyti
Límið með TESCON VANA á samskeyti og forðist krumpur
og fellingar. Notið PRESSFIX límspaða til að ná hámarks
límingu.

Önnur efni en múr
T.d. einangrun úr spónarplötum má nota TESCON VANA.
Limið á miðju samskeyta. Forðist krumpur og fellingar.
Notið PRESSFIX límspaða til að ná hámarks límingu.

4

5

6

Gróft yfirborð úr steinefnum
Límborði (minnst 5mm) festur á með ORCON F rakasperrulími. Við mjög gróft undirlag skal nota bláa límspaðann.
Þrýstið borðanum ekki fast niður.lveg flatt.

Tenging við kapla og rör
Nota skal AFLEX eða ROFLEX þéttiplástur yfir kapla eða
rör. Kaplaplástrar eru sjálflímandi en röraplástrar skal
líma á með TESCON VANA.

Spónaplötur skal grunna
Bera skal TESCON grunn á spónarplötur. Límborðinn má
fara á blautan grunninn. Forðist krumpur og fellingar.

2018-03 DIG-842

Fagaðilinn:

Upplýsingarnar sem um ræðir eru eftir
bestu vitun réttar miðað við rannsóknir og
reynslu okkar við útgáfu. Við áksiljum okkur
rétt til að breyta hönnun og vinnslu efnanna við frekari þróun og gæðarannsóknir á
einstökum vörum. Við munum upplýsa um
allar breytingar þegar þær eru gerðar
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bauökologische Produkte GmbH
D-Schwetzingen
Þýskaland
Sími: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
Netfang: info@proclima.de

www.proclima.com

