ISOVER Vario XtraFix
Taśma montażowa

KLASYFIKACJA:
Deklaracja właściwości użytkowych:
Vario-001 z 01.07.2013

ZASTOSOWANIE
Bezpieczna instalacja systemu ISOVER
Vario XtraSafe, folii paroizolacyjnej o
zmiennym oporze dyfuzyjnym.
POWIERZCHNIE KLEJENIA
Folie PE, PA, PU, PP i folia aluminiowa,
metal, plastik, drewno I materiały drewnopochodne
np. płyty OSB itp.). Powierzchnia klejenia
musi być czysta, odtłuszczona i sucha.
BEZPIECZNE DLA ŚRODOWISKA
Nie zawiera rozpuszczalników, PVC, metali
ciężkich oraz halogenów.

PARAMETRY TECHNICZNE
Parametr

Jednostka

Dane charakterystyczne

Norma

Materiał

-

Taśma montażowa do montowania folii ISOVER Vario XtraSafe
do konstrukcji oraz przegród
budowlanych.

-

Klej

-

Modyfikowany, wodorozpuszczalny, wolny od rozpuszczalników, wodoodporny.

-

Materiał na podłożu

-

Specjalna folia PP na podłożu

-

Temperatura stosowania

°C

-30 to +80

-

Temperatura pracy

°C

-10 oraz powyżej

-

ISOVER Vario XtraFix
wymiary i pakowanie
Numer
produktu

Kategoria
dostaw

Szerokość
[mm]

m/rol.
[mm]

Szt./paczka

Paczek/paleta

101905003

A

10

25 000

20

120

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
Taśma montażowa ISOVER Vario XtraFix
została specjalnie zaprojektowana do
montowania folii ISOVER Vario XtraSafe do
konstrukcji oraz przegród budowlanych i
stanowi razem z folią unikatowe rozwiązanie o możliwym wielokrotnym mocowaniu
wg potrzeby instalatora.
Taśma z jednej strony pokryta folią PP a z
drugiej materiałem typu rzep. Na powierzchniach trudno przylepnych powinna
być dodatkowo mocowana zszywkami co
20 cm.
Folia paroizolacyjna powinna być tak zainstalowana na taśmie aby gwarantować
niezmienność parametrów na długie lata.
Należy brać pod uwagę możliwe deformacje mechaniczne zwłaszcza dotyczące
konstrukcji mogące pojawić się podczas
montażu i użytkowania takie jak: wyboczenia, przesunięcia, ugięcie pod obciążeniem
itd.
Z tych powodów nawet jeżeli nie zastosuje
się pokrycia od wewnątrz, instalowana
taśma i szczelna folia musza być mocowane do konstrukcji wsporczej z profili systemowych lub kontrłat oraz zgodnie ze wskazaniami dostawcy systemu suchej zabudowy, odstęp pomiędzy nimi nie może przekraczać 50 cm.
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