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Zwaluw® Alu- & Loodband 

Modificēta pašlīmējoša bitumena līmlente 
 

 

 
Produkta apraksts 

Zwaluw Alu- & Loodband ir spēcīga, pašlīmējoša modificēta bitumenta 

līmlente, kam virspusē augšējais slānis ir izveidots no laika apstākļu 

izturīga alumīnija vai svina un tonētas poliestera plēves, bet apakšdaļā 

izvietota viegli noņemama ar silikonu piesūcināta noplēšamā polietilēna 

plēve ar augstu blīvumu. 

 

Priekšrocības 

• Laba adhēzija ar praktiski visām virsmām 
 

 
• Var krāsot 

 

 
• Pieejama dažādos izmēros 

 

 
• Ulatravioleto staru noturīga 

 

 

Pielietojums 

Zwaluw Alu- & Loodband var lietot lietus teknēm, izvirzītajiem logiem, 

starp sienām un paplašinājumiem. Zwaluw Alu- & Loodband ir 

momentāna saķere ar praktiski visām virsmām. To ir viegli uzklāt 

vēlamajā formā. 

Lentei ir laba laika apstākļu izturība un augsta nodilumizturība. 
 

 

Lietošanas norādes 

Galvenais noteikums: šuves platumam jāpievieno 100 mm, sānos 

jāpievieno 50 mm. Minimālais Zwaluw Alu- & Loodband lentu 

savstarpējās pārklāšanās attālums ir vismaz 25 mm. Pilnu apskatu, 

lūdzu, skatīt mūsu mājaslapā, vai sazināties ar Den Braven. 

 
Papildus informācija 

 

Uzklāšanas temperatūra 

Blīvums 

Sasalšanas izturība 

transportēšanas laikā 

 
Temperatūras noturība 

 +0°C līdz +35°C 

1,40 g/m2 

līdz -15°C 
 
 

-40°C līdz +80°C 

 
Ierobežojumi 

• Nav piemērots PE, PP, PC, PMMA un PTFE 
 

 

Virsmas sagatavošana un apstrāde 

Pirms Zwaluw Alu- & Loodband lietošanas iepazīsties ar Veselības un 

drošības datu lapu. Visām virsmām jābūt tīrām, sausām un brīvām no 

putekļiem, smērvielām un citiem vaļīgiem materiāliem. Pirms lietošanas 

ieteicams veikt adhēzijas testus. Rūpīgi notīriet ar Zwaluw Cleaner. 

Porainas virsmas jāgruntē ar Zwaluw B&B Primer Universal vai Zwaluw 

B&B Spray Primer Universal. Lai saņemtu pareizas rekomendācijas, 

sazinieties ar Den Braven. 

 
Virsmas rūpīgi notīriet ar Zwaluw Cleaner. Ja nepieciešams, lietojiet 

grunti. 

 

Tīrīšana 

Virsmas, materiāli un instrumenti jātīra ar Zwaluw Cleaner. 
 

 

Krāsa(-as): 

• Sudraba spīdīga 
 

 
• Bēša 

 

 
• Ķieģeļu sarkana 

 

 
• Sarkana 

 

 

Iepakojums 

• Rullis 10 m 
 

 

Uzglabāšanas laiks 

Uzglabājiet temperatūrā no +5°C līdz +25°C, ēnainā vietā. Zwaluw Alu- & 

Loodband uzglabāšanas laiks ir 24 mēneši, ja produkts tiek uzglabāts 

ieteiktajā veidā, neatvērtā oriģinālā iepakojumā. 
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Zwaluw® Alu- & Loodband 

Modificēta pašlīmējoša bitumena līmlente 
 

Veselība un drošība 

Pirms lietošanas iepazīstieties un izlasiet ar produkta Drošības datu lapu. 

Drošības datu lapas ir pieejamas pēc pieprasījuma vai Den Braven 

mājaslapās. 

 

Garantija 

Den Braven garantē, ka produkts uzglabāšanas laikā atbilst tā tehniskajiem 

parametriem. 

 
Saistību atruna 

Visa informācija, kas sniegta šajā dokumentā un visās citās mūsu publikācijās (ieskaitot elektroniskas 

publikācijas), ir balstīta uz mūsu šī brīža zināšanām un pieredzi, tādēļ tā ir ekskluzīvs (intelektuāls) Den 

Braven īpašums. Nevienu no šī dokumenta daļām bez Den Braven rakstiska apstiprinājuma nedrīkst kopēt, 

uzrādīt trešajām personām, reproducēt, izpaust publiski vai izmantot jebkurā citā veidā. Šajā dokumentā 

sniegtajai informācijai ir informatīvs, neizsmeļošs raksturs. Den Braven neuzņemas atbildību par jebkuriem 

tiešiem un netiešiem zaudējumiem, kas radušies (rediģēšanas) kļūdu dēļ, šī dokumenta nepilnības un/vai 

kļūdainas informācijas dēļ. Tā ietver, neaprobežojoties ar uzskaitījumu, nepilnības un/vai nepareizību, kas 

radusies tehnoloģisku izmaiņu vai jebkuru izpēti, kas veikta starp šī dokumenta publikācijas datumu un 

produkta saņemšanas datumu. Den Braven patur tiesības veikt šī dokumenta teksta izmaiņas. Den Braven 

neuzņemas atbildību par jebkuriem tiešiem un netiešiem zaudējumiem, kas radušies šajā dokumentā 

aprakstītā produkta lietošanas rezultātā. Pirms lietošanas lietotājam jāizlasa un jāizprot šajā dokumentā un 

citos dokumentos, kas attiecas uz produktu, sniegtā informācija. Lietotājs ir atbildīgs par visu nepieciešamo 

testu veikšanu, kuros viņš pārliecinās, ka produkts ir paredzēts konkrētam mērķim. Mēs nevaram ietekmēt 

veidu, kādā produkts tiks uzklāts un/vai citus apstākļus attiecībā uz gadījumiem, kas var notikt 

uzglabāšanas un transportēšanas laikā, tādēļ mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem. 

Visas piegādes tiek veiktas tikai saskaņā ar mūsu vispārējiem noteikumiem, kas reģistrēti Nīderlandes 

Tirdzniecības palātā. 
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