TEHNISKĀ DATU LAPA

JUMTA REMONTS VISOS LAIKAPSTĀKĻOS
Stikla šķiedru pastiprināta bitumena remonta pasta
Saglabā elastību (20 gadus pēc uzklāšanas)
Arī uz slapjas, bet ne sasalušas, apledojušas virsmas

Produkta apraksts
Tehniskā specifikācija

Īpašības



Bāze: butilkaučuks, bitumens un stikla šķiedra.

•



Modificēta asfalta piejaukums: 50%.



Cietās komponentes: 70%



Stiepes izturība (nožuvušai kārtai): 200 PSI.

•



Stiepes deformācija pārraušanas brīdī (nožuvušai kārtai):
150%.

•



Termiskā stabilitāte: no -40°C līdz +82°C.



UV izturība: ļoti laba.



Izturība pret klimata iedarbību: laba.



Pielietošana

Ūdens izturība (ar atbilstošu ūdens novadīšanu): ļoti
laba.

•



Apkārtējā temperatūra uzklāšanas laikā: no -12°C līdz
+50°C.

Plakano un slīpo jumtu (ar bitumena segumu)
remontam.



•

Neuzklāt uz sniega vai ledus.



Uzglabāšanas laiks: 24 mēneši, oriģinālajā iepakojumā.

Blīvē savienojumus starp: jumtu un dūmvadu,
jumta notekcaurulēm, dzegu, karnīzēm,
kompresijas šuvēm u.c....



Drošības pasākumi: Skatiet drošības datu lapu.

•

Uzklājiet kā hidroizolāciju: pamatiem, sienām,
plakaniem un slīpiem jumtiem, kupolam, terasēm
un balkoniem.

•

Piemērota kā aukstā līme bitumena materiālu
līmēšanai (jumta segums, šindelis, gofrētie paneļi).

•

Piemērota kā aukstā līme bitumena materiālu
savienošanai (jumta segums, šindelis, gofrētas
loksnes).

•

Zibensnovedēju nostiprināšanai.

•

Bojātu jumtu tūlītēja remontēšana/blīvēšana (arī
uz slapjām virsmām).

Iepakojums
Roof - kārtridžs 310ml

602116237

•

Unikāls līdzeklis visa veida jumtu labošanai Saglabā elastību 20 gadus.
Tūlītēja un paliekoša hermētiska noslēgšana
temperatūrās no -12 ºC līdz +50 ºC.
Neizšķīst un saglabā funkcionalitāti uzklājot uz
mitrām virsmām.
Satur butila gumiju (ilgtspējīgumam un elastībai),
bitumenu (ūdens noturībai) un stikla šķiedru
(izturībai).
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Hidroizolācija

Roof

Kā lietot?

•

Uzklājiet ar špakteļlāpstu vai cietu otu uz tīras virsmas, kas ir attīrīta no sniega un ledus.
Veidojot šuves - vadieties pēc jumta seguma “raksta”.
Remonta pastas izlīdzināšanai izmantojiet ar Tec7 Cleaner samitrinātu špakteļlāpstu vai cietu otu. Lietojiet Tec7 Cleaner
lai notīrītu un attaukotu virsmas nebojājot tās, kā arī lai notīrītu nenožuvušus TEC7 produktus.
LIeliskam rezultātam ieteicama 3mm bieza ROOF kārta, rekomendējam uzklāt pa 1.5 mm biezām kārtām 2x. Patēriņš +/2 kg/m² uz 1.5 mm kārtu.
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Hidroizolācija

•
•
•

