
PIELIETOJUMS SIENU KONSTRUKCIJAM
EN 13859-2

Tehnisko datu lapa

Tyvek®DuPont™
FireCurb™ Housewrap

Latvija
2066B
Flash tipa HDPE spanbonds ar ugunsdrošu akrilu laku

LatviešuNazwa
Materiala tips Piemerojams

Valoda

FUNKCIONALITĀTE: ŪDENS TVAIKA CAURLAIDĪBA, ŪDENS NECAURLAIDĪBA, METEOROLOĢISKĀ IZTURĪBA, REAKCIJA UZ UGUNI
-Reakcija uz uguni * EN 13501-1 klase -B-s1,d0

ĪPAŠĪBAS KLASIFIKĀCIJA MĒRVIENĪBA NOMINĀLA MIN. MAKS.

0,025Ūdens tvaiku caurlaidība (sd) EN ISO 12572 (C) m 0,0050,015

+100Temperatūras noturība - °C -40-

-40Noturība zemās temperatūrās EN 1109 °C --

4UV pretestība - mēneši --

-Produkcijas-/ Funkcionālā slāņa biezums µm -175 / 175

-Ūdens necaurlaidība EN 1928 (A) klase -W1

-Ūdens stabs EN 20811 m -1,3

FIZIKĀLĀS UN MEHĀNISKĀS ĪPAŠĪBAS
74Masa uz vienību EN 1849-2 g/m² 6268

350Stiepes spēks garumā EN 12311-1 N/50mm 250300

20Pagarinājums pie maks. stiepes spēka garumā EN 12311-1 % 1015

355Stiepes spēks platumā EN 12311-1 N/50mm 225290

25Pagarinājums pie maks. stiepes spēka platumā EN 12311-1 % 1118

70Materiāla plēšanas noturība garumā EN 12310-1 N 2545

65Materiāla plēšanas noturība platumā EN 12310-1 N 2540

ĪPAŠĪBAS PĒC NOVECOŠANĀS
UV un siltuma starojuma tests: EN 1297 & EN 1296

-    Ūdens necaurlaidība EN 1928 (A) klase -W1

290    Maksimālais stiepes spēks garumā EN 12311-1 N/50mm 190240

14    Pagarinājums pie maks. stiepes spēka garumā EN 12311-1 % 610

300    Maksimālais stiepes spēks platumā EN 12311-1 N/50mm 180240

17    Pagarinājums pie maks. stiepes spēka platumā EN 12311-1 % 712

PAPILDUS PARAMETRI
-Garums (klienta izvēlētais, izteikts m) EN 1848-2 Novirze % 0

+1,5Platums (klienta izvēlētais, izteikts mm) EN 1848-2 Novirze % -0,50

30Materiāla izmēru pielaide EN 1848-2 mm/10m --

1Izmēru stabilitāte (garumā & platumā) EN 1107-2 % --

2Gaisa caurlaidības pretestība EN 12114 m³/(m² h 50Pa) --

-Vēja necaurlaidīgs - - -Jā

Spēkā stāšanās datums:
29/10/2012Pirmā CE:

(*): Kad pakārts atsevišķi vai piestiprināts pie minerālšķiedru plāksnes, vai ar minerālvati: B-s1,d0 / ar kokmateriāliem: D-s2,d2
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Copyright © 2017 DuPont. Visas tiesības aizsargātas. The DuPont Oval Logo, DuPont™, Zinātnes brīnumi™, FireCurb™, Tyvek®, Enercor®, Typar® and AirGuard® ir reģistrētas preču zīmes E.I. du Pont de
Nemours un sabiedrība vai tās filiāles.

www.construction.tyvek.com

Dažas testu metodes ir izmainitas pamatojoties uz EN 13859-2:2014 un/vai saskana ar DuPont ISO 9001:2008 sertificeto kvalitates sistemu
(lai iegutu sikaku informaciju, sazinieties ar regionalo DuPont parstavi). Ši informacija atbilst ari musu izpratnei par šo jautajumu. Saskana
ar EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 305/2011 (2011. gada 9. marts), ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu
tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK. Ta nav paredzeta, lai ar to aizstatu visa veida testus, kas Jums varetu but
javeic, lai noteiktu cik musu produkti Jums ir atbilstoši, ja tos izmantojat citam vajadzibam neka izklastits šaja dokumenta. Ši dati laiku pa
laikam var tikt mainiti, jo tiek ieguta arvien jauna informacija un pieredze. Sakara ar to, ka mes nevaram paredzet visas iespejamas gala
lietošanas apstaklu variacijas, DuPont nedod nekadu garantiju un neuznemas atbildibu saistiba ar šis informacijas izmantošanu, ja
produkts tiek lietots citiem merkiem, nevis tiem, kas mineti šaja dokumenta. Nekas šaja publikacija nevar tikt uzskatits par atlauju, saskana
ar kuru var darboties, vai ieteikumu parkapt kadas ar patentu noteiktas tiesibas. Pec pieprasijuma ir pieejama ari informacija par produktu
drošibu. Ši datu lapa ir drukats dokuments, kas ir derigs bez paraksta.
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