Tehnisko datu lapa
Zwaluw® Window Foil Interior
Elpojoša, elastīga iekšējā logu lente
Papildinformācija

Produkta apraksts
Zwaluw Window Foil Interior ir tvaiku difūzijai atvērts, ļoti elastīgs audums

Uzklāšanas temperatūra

+5°C līdz +30°C

Relatīvais pagarinājums

1.34

Reakcija uz uguni

B2

Sasalšanas izturība
transportēšanas laikā

līdz -15°C

Savienojuma caurlaidība (EN 1027)

> 600 Pa

Gaisa caurlaidība (EN 1026)

a = 0,00083
m3/h.m

Sd-vērtība (DIN 4108 T.3)

39 m

Temperatūras noturība

-40°C līdz +80°C

ar integrētu pašlīmējošu fiksēšanas joslu. Zwaluw Window Foil Interior

Virsmas sagatavošana un apstrāde

atbilst DIN 4108-7 un RAL Kvalitātes Nodrošināšanas asociācijas

Pirms Zwaluw Window Foil lietošanas iepazīsties ar Veselības un

plānošanas un uzstādīšanas prasībām logiem un durvīm. Zwaluw

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

Window Foil Interior nepieciešamības gadījumā var apmest un krāsot.

putekļiem, smērvielām un citiem vaļīgiem materiāliem. Rūpīgi notīriet ar
Zwaluw Cleaner. Lai saņemtu pareizas rekomendācijas, sazinieties ar

Priekšrocības

Den Braven. Atritiniet Zwaluw Window Foil Interior un nogrieziet tā, lai
garums būtu lielāks par 5 cm. Noņemiet aizsargplēvi un rūpīgi fiksēšanas

Pielietojums

joslu piespiediet pie loga aizmugures daļas. Atkārtojiet visās loga malās,

Zwaluw Window Foil Interior lieto, lai panāktu gaisa necaurlaidīgu

kas jāhermetizē. Pielāgojiet loga elementu un pirms tukšās vietas starp

savienojumu starp loga rāmi un būvkonstrukciju.
Lai audumu uzklātu būvkonstrukcijai, pielietojumiem telpās, ieteicams
lietot Zwaluw Montagefix-W. Pielietojumiem ārpus telpām ieteicams lietot
Zwaluw Foliefix®SPUR. Zwaluw Window Foil Interior vērtība ir 0,00299
m3/[h.m (daPa)n] un Sd vērtība 39 m.

logu un sienu piepildīšanas ar Zwaluw NBS Flex-foam putām to
nofiksējiet savā vietā. Saķerei ar mūra pamatni pielietojumos telpās mēs
iesakām izmantot Zwaluw Montagefix-W, bet pielietojumos ārpus telpām
– Zwaluw Foliefix®SPUR. Pārliecinieties, ka durvju augšdaļas zonā
apmetums ir pietiekami labi armēts ar audumu. Pret lietu īpaši noturīgam
tvaiku difūzijas blīvējumam mēs iesakām izmantot Zwaluw Compress
Band BG-1 vai Zwaluw Window Foil Exterior.

Krāsošana
Zwaluw Window Foil Interior nepieciešamības gadījumā var apmest un
krāsot.

Tīrīšana
Sacietējuši un nesacietējuši materiāli un instrumenti jātīra ar Zwaluw
Cleaner (PDS 7.82).

Krāsa(-as):
•

Sarkanīga/rozā

Iepakojums
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Tehnisko datu lapa
Zwaluw® Window Foil Interior
Elpojoša, elastīga iekšējā logu lente
•

Ruļļi, platums 75 mm, 5x30 metri

•

Ruļļi, platums 100 mm, 4x30 metri

•

Ruļļi, platums 150 mm, 2x30 metri

Uzglabāšanas laiks
Uzglabājiet temperatūrā no +5°C līdz +25°C, ēnainā vietā. Zwaluw
Window Foil Interior uzglabāšanas laiks ir 12 mēneši, ja produkts tiek
uzglabāts ieteiktajā veidā, neatvērtā oriģinālā iepakojumā.

Sertifikāti

Emicode EC1 Plus

Veselība un drošība
Pirms lietošanas izlasiet un iepazīstieties 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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