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Capatect IDS Hanf-Filz
Dämmstreifen
Kanapių pluošto veltinio juosta atskirčiai

Produkto aprašymas

Kanapių pluošto veltinio juosta, skirta optimaliai garso ir elastingai atskirčiai.
Naudojama „Capatect IDS“ vidinio šiltinimo sistemose „IDS Aktiv“ ir „IDS Mineral“ integruotiems
konstrukciniams elementams, kuriems būdingas skirtingas plėtimasis, atskirti,  pvz. luboms, medinėms
grindims arba surenkamosios statybos sienoms.

Paskirtis

■ Difuziška priderintam drėgmės reguliavimui
■ Storas veltinis, kuriam būdinga gera garso izoliacija
■ Atspari pelėsiui pagal EN ISO 846. Kanapėse nėra baltymų, todėl šių juostų nereikia apdoroti nuo

kenkėjų
■ Paprasta naudoti, pjaunama peiliu, žirklėmis arba arba elektriniu pjovimo įrankiu

Savybės

Storis Matmenys Rulonas/dėžė

5 mm 25 m x 100 mm  2 

Pakuotė/indų talpa

Sausoje, nuo drėgmės apsaugotoje vietoje.Laikymas

Šilumos laidumas: 0,047 W/(mK)
Tankis: 160 – 180 kg/m³
Statybinių medžiagų klasė: B2, normaliai degi/ euroklasė E.
Dinaminis standumas: s = 84 MN/m³
Vandens garų difuzinio pasipriešinimo koeficientas: µ = 1

Techniniai duomenys

Dengimas

Kanapių pluošto veltinio juostą išvynioti ir pritvirtinti prie integruotų konstrukcinių elementų.
Praktinis patarimas: rankomis suplėšytą juostą (kanapių pluoštą) galima naudoti šalčio tiltelių
minimizavimui „Capatect IDS" vidinio šiltinimo sistemoje, užkaišant prijungtis prie medinių sijų arba
siūles tarp mineralinių plokščių.

Montavimas

Nuorodos

Medžiagos likučius sutvarkyti pagal EAK 101103 (senos stiklo pluošto medžiagos) arba  pagal EAK
170904 (mišrios statybinės ir griovimo atliekos).

Atliekų tvarkymas

UAB „Caparol Lietuva″
Tel. 8 5 2602015
El. paštas info@caparol.lt

Klientų aptarnavimo centras
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