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PRODUKTA DATU LAPA

PAROC XST 022
Cortex līmlenta
PAROC XST 022 Cortex līmlenta ar poliakrila līmi, kam piemīt ļoti augsta adhēzija.
Izstrādājums paredzēts lietošanai ārējās konstrukcijās. Līmes puse nosegta ar
aizsargslāni.
PAROC XST 022 Cortex līmlenta ir paredzēta , lai cieši nosegtu šuves vēja aizsardzības
pārklājumam aiz ventilējamas fasādes apdares plākšņu materiāla. Līmlentai ir ļoti
augsta izturība pret mitrumu un UV starojumu līdz pat 12 mēnešiem ar tiešu saules
iedarbību. Virsmām, uz kurām paredzēts to līmēt jābūt tīrām un sausām bez taukiem vai
eļlas traipiem. Tas ir rekomendēts šuvju nosegšanai uz PAROC Cortex plākšņu
pārklājuma virsmas.
Iepakojuma Veids

Kartons

DIMENSIJAS
PLatums
Garums
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Īpašības
ĪPAŠĪBA
UGUNSAIZSARDZĪBAS ĪPAŠĪBAS

VĒRTĪBA

SASKAŅĀ AR

Degtspēja

Degošs

EN ISO 1182

CITAS ĪPAŠĪBAS
Pielietojuma virsmas temperatūra
Pielietojuma temperatūra

Līmlenta +5 °C līdz +40 °C, virsma/materiāls 10 °C līdz +40 °C
-30 °C līdz +120 °C

Izskats
KRĀSAS
Balta ar sarkanu svītrojumu

Apiešanās
MONTĀŽA
Apiešanās un glabāšana

Uzglabāt sausās telpās kur temperatūra ir no +5 °C līdz +25 °C, aizsargāt no UV starojuma.

PAROC SIA , Celtniecības Izolācija, Vienības gatve 109., 1058-Rīga, tel 67375070, www.paroc.lv
Informācija šajā brošūrā satur datus par aprakstīto izstrādājumu īpašībām un stāvokli, kādi bija spēkā šī dokumenta publikācijas brīdī un līdz tam, kad tas tiks aizstāts ar nākošo drukāto vai
digitālo versiju. Šīs brošūras pēdējā versija vienmēr pieejama PAROC mājas lapā. Informācija šajā brošūrā ietver risinājumus kuriem ir apstiprinātas mūsu izstrādājumu īpašības un
tehniskie parametri. Tomēr šī informācija nenozīmē komerciālu garantiju , jo mums nav kontroles pār trešās puses komponentēm , kas tiek izmantotas izstrādājumu iestrādei. Mēs nevaram
garantēt mūsu produktu atbilstību risinājumiem vai nolūkiem kas nav iekļauti mūsu informatīvajā materiālā. Tā kā mēs nepārtraukti attīstām savus produktus, mēs paturam tiesības mainīt šo
informāciju jebkurā brīdī bez iepriekšēja brīdinājuma. PAROC ir PAROC Group reģistrēts zīmols. This data sheet is valid in following countries: Latvia.
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