VUUGITIHEND
POLÜETÜLEENTIHEND VUUGI TÄITMIS
TÄITMISEKS
MISEKS
TOOTEST
Vuugitihend on suletud rakustrutuuriga
elastne ja ümara profiiliga niiskuskindel
polüetüleentihend, mis ei kaota
omadusi temperatuuri muutustel ja
keemiliste ainete mõjul.
KASUTUSVALDKOND
Vuugitihend on suletud rakustrutuuriga
elastne polüetüleentihend. On ümara
profiiliga niiskuskindel tihend, mis ei
kaota omadusi temperatuuri muutustel
ja keemiliste ainete mõjul.
Vuugitihend on mõeldud erinevate
liitekohtade, pragude, vuukide jne.
täiteks seinapaneelide vahel, akna- ja
ukseplokkide tihendamiseks, kõnniteeja põrandaliitmikes, telliskivi- ja
plokkseintes jne.
Sobib hästi nn. “külmtöötlemisel”, mil
vuugi või prao põhja täitmisele
vuugitihendiga järgneb katmine
polüsulfiid-, polüuretaan-, silikoon- või
akrüülmastiksiga. Vuugitihendi
kasutamisel saadakse õige mastiksi
paksus ja profiil ning on võimalik
mitmekordselt vähendada mastiksi
kulu.

KASUTUSJUHEND
Vuugitihend surutakse puulabida abil
vajalikule sügavusele vältides tihendi
venitamist ja pinna vigastamist.
Soovitatav on valida tihendi diameeter
25% suurem vuugi läbimõõdust.
Näiteks 20 mm läbimõõduga vuugile
25 mm tihend, et moodustuks tugev ja
vajalikul sügavusel aluspõhi
järgnevaks töötlemiseks mastiksiga.
TEHNILISED ANDMED
Kuumaõhumeetodil väljapressitud
suletud rakustruktuuriga;
Polüetüleentihend * (LD-PE), CFC
vaba;
Suur vee ja veeauru kindlus;
Tihedus 30 kg/m3;
Lubatud hälbed +/- 1mm
läbimõõdust;
Temperatuuri taluvus -40 kraadi kuni
+100 kraadi;
Soojusjuhtivus: 0,04W/mK;
Värvus: hall;
Lõhn: puudub;
Paksus: 6 – 30mm.

1.D=6mm / pakis 5,5m
2.D=8mm / pakis 5,5m
3.D=10mm / pakis 5,5m
4.D=16mm / pakis 5,5m
5.D=20mm / pakis 5,5m
6.D=30mm / pakis 5,5m
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