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ISOVER Vario® XtraTape
Uuendatud 09.02.2021 Prinditud 31.03.2022

Vario® õhu- ja aurutõkkesüsteemi teip, millel on kattepaberi
sõrmeriba selle lihtsaks ja kiireks eemaldamiseks. Teip on
kasutatav nii sise- kui välistingimustes.

Tootekirjeldus
Eriti tugev Vario® XtraTape kleeplint tagab õhu- ja
aurutõkkemembraanide liitekohtade pikaajalise stabiilsuse. Sobib
ideaalselt Vario® Xtra ja Vario® Xtra Safe toodetega. Kasutatav
kvaliteetne materjal tagab liitekohtade tiheduse säilitades nende
elastsuse. Mugav eraldusriba muudab kattepaberi eemaldamise
lihtsaks ja kiireks.

Paigaldustemperatuur Minimaalselt +5˚C

Kasutustemperatuur -30 kuni +100 °C

UV kindlus kuni 6 kuud

Liimaine Modifitseeritud akrülaat, veekindel (ei sisalda lahusteid, isotsüanaate,
PVC, raskmetalle)

Kasutuskoht
PE-, PA-, PU-, PP- ja alumiiniumkiled, jõupaber, metallid, plastid,
lehtpuittooted (OSB, puitlaastplaadid jne). Aluspind peab olema kuiv,
tolmu- ja rasvavaba.

Kasutamine
Peamised kasutuskohad on aurutõkkekile omavaheliste liitekohtade tihendamine, aurutõkkekile ning
muude konstruktsioonide omavaheline tihendamine, aurutõkkekile paikamine või aurutõkkekilest teise
kihi ühenduskohtade tihendamine. Samuti kasutatakse Vario® XtraTape’i tihendusnurkade ja VARIO®
läbiviigutihendite paigaldamisel. Tänu heale nakkuvusele puitpindadega kasutatakse VARIO®
XtraTape’i OSB plaatide omavaheliste liitekohtade tihendamisel. Teibiga sobib tihendada ka muid
materjale (PA, PE, PU, PP, ALU, paber), välja arvatud katuse aluskate. Teibi kulu arvestus: 1 m²
tuuletõkkeplaadi kohta 1,2 – 1,4 jm teipi. ISOVER VARIO® XtraTape moodustab ühe osa terviklikust
ISOVER VARIO® õhu- ja aurutõkkesüsteemist.
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Paigaldus
Hoolitse, et tihendatav aluspind oleks kuiv ja puhas liimumist takistavatest teguritest (tolm, rasv, õli
jms). Eralda sõrmeribaga kattepaber ja aseta teip aluspinnale. Vajadusel kasutada muudel aluspindadel
nakke parandamiseks nakkedispersiooni. Paremaks nakkumiseks on soovitav teip tugevalt üle rullida.

Käsitlemine ja ladustamine
Säilitada kuivas ruumis +5˚C...+35˚C, avamata pakendis säilib üle 2a. Sobib kasutamiseks
temperatuuri taluvuse poolest nii ruumis sees kui väljas.
 

Täiendav informatsioon
Tootja jätab endale õiguse muuta toote välimust või tehnilisi parameetreid vastavalt toote
tootmistehnoloogia muutudes või arenedes.

Teipi saab katkestada rebides (katkestuspind jääb sirge)
Sõrmeriba kattepaberil võimaldab selle kiire ja mugava eemaldamise
Vastupidav UV-kiirgusele
Teibile on kantud mõõdulint
Mõeldud professionaalsele- kui ka tavakasutajale


