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pro clima
Prófað vegna skaðlegra efna

Alhliða rakavarnarkítti
•
•
•
•

Samkvæmt heilsufarsviðmiðum
Umhverfisstofnunar í Þýskalandia

Til frágangs á öllum gerðum á rakavarnalögum. Fyrir allar tegundir dúka, (Pro
clima, INTELLO, DB+, INTESANA, DASATOP og DA).
Kíttið uppfyllir eftirfarandi staðla: DIN 4108-7, SIA 180 og OENORM B 8110-2.
Uppfyllir staðla ZVDH
Límir vindvarnir eins og pro clima SOLITEX FRONTA WA og SOLITEX FRONTA
QUATTRO og þéttir samskeyti á rakadúkum.

Eiginleikar
Límist örugglega í frosti: hægt að vinna með í -10°C
Viðheldur langvarandi þanþolinni límingu að innan sem utan
Byggingastaðlar: Loftþétting samskeyta samkvæmt DIN 4108-7,
SIA 180 og OENORM B 8110-2
Sterk líming. Fer djúpt í grunnflötinn, viðheldur teygjanleika
Hægt að geyma við allt að -20°C. Efnið frýs ekki í umbúðum
Sigurvegari í prófun Stiftung Warentest 4/2012
Bestu gildi samkvæmt prófun hættuefna AgBB/ISO 16000

www.proclima.com

… og er fullkomin einangrun

pro clima
Alhliða rakavarnarkítti
Tæknilegar upplýsingar:

Efni

Efni

Blanda af akrýlsýru og etanóli. Án mýkingarefna og halógena

Eiginleikar

Gildi

Litur

grænn

Eiginleikar

mikill sveigjanleiki

Vinnuhitastig

-10 °C til +50 °C

Hitastöðugleiki

stöðugt -40 °C til +80 °C

Geymsla

frá -20 °C, til -20 °C, á köldum og þurrum stað

Afgreiðslustærðir:
V.númer
birgja

Strikanúmer

Umbúðir

Magn

Drægni

Magn
ks/bretti
í ks

10106

4026639016270

Túpa

310 ml

5 mm lirfa ~15 m
8 mm lirfa ~ 6 m

20

60

10107

4026639016287

Pulsa

600 ml

5 mm lirfa ~ 30 m
8 mm lirfa ~12 m

12

60

Undirbúningur:

1
Forvinnsla
Grunnurinn verður að vera traustur, þurr, sléttur og laus við
sílíkon og fitu. Ef með þarf má ryksuga eða þurrka límflötinn
og gera límpróf. Ef límflöturinn er rykugur skal grunna hann
með TESCON PRIMER. Við það lengist þurrkunartíminn til
muna.

3

Við pússaðan mænisvegg
Bera skal á a.m.k. 5mm lím (ef yfirborðið er mjög gróft má
nota meira). Leggið kíttistauminn á með þennsluslaufum.
Ef kíttisborði er notaður má ekki þrýsta honum á límflötinn,
nægir að leggja hann á flötinn.

Við pússaða einangrun
Líming eins og á þakskeggi. Leggið kíttistauminn á með
þennsluslaufum. Gætið þess að fletja ekki kíttið út. Almenna
reglan er að þrýsta ekki á kíttið.

4

5

6

Viður
Þegar límt er á sperrur og loftbita skal bera Orcon F, í a.m.k.
5 mm þykkt. Ef mikið er af sagi og ryki notið þá TESCON
PRIMER á undirlagið. Leggið kíttistauminn á með þennsluslaufum. Þrýsitið á en pressið ekki.

Við efri og neðri sperrur
Þegar notað er rakavarnarlag (t.d pro clima DASATOP) skal
nota a.m.k. 5 mm límþykkt, og meira meira ef undirlagið er
gróft. Ef mögulegt er skal sprauta líminu í lykkju. Gætið þess
að þrýsta ekki á límið

Við loftþéttingu að utan
Fyrir einangrun á þaki með samfelldum sperrum. Við lokafrágang þarf að setja 2 samhliða kíttisrendur á límflötinn

Söluaðili:

2018-03 DIG-843
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Upplýsingarnar sem um ræðir eru eftir
bestu vitund réttar miðað við rannsóknir og
reynslu okkar við útgáfu. Við áskiljum okkur
rétt til að breyta hönnun og vinnslu efnanna við frekari þróun og gæðarannsóknir á
einstökum vörum. Við munum upplýsa um
allar breytingar þegar þær eru gerðar.

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
D-Schwetzingen
Þýskaland
Sími: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
Netfang: info@proclima.de

www.proclima.com

