
Sasniedziet augstāku aizsardzības līmeni

 liesmas slāpējoša, elpojoša 
ēku membrāna, kuras pamatā ir jauna patentēta tehnoloģĳa, 
kas atbilst B Eiroklasei (LVS EN 13501-1) un var glābt dzīvības, 
kā arī novērst izmaksu ziņā lielus zaudējumus.

Jaunā, ēkām paredzētā elpojošā membrāna, 
kas ierobežo liesmu izplatīšanos
DuPont liesmas slāpējošā, elpojošā ēku membrāna DuPont™ 
Tyvek® FireCurb™ Housewrap nodrošina jaunu līmeni ēku 
aizsardzībā. Liesmām sastopoties ar Tyvek® FireCurb™ Housewrap, 
tās burtiski apstājas, saplok un… un izzūd. Jaunā patentētā 
tehnoloģija ietver visas jau labi zināmās Tyvek® īpašības, papildus 
slāpējot arī liesmas, lai sienas tiktu vēl vairāk aizsargātas.

Tyvek Īss pārskats par Tyvek® FireCurb™ 
Housewrap priekšrocībām

• Pati nodzēšas, kad aizdedzina
• Ierobežo liesmu izplatīšanos
• Liesmas slāpējošais pārklājums bez halogēna ievērojami ierobežo 

pilienu veidošanos un samazina dūmus

•

Ietver visas agrākās Tyvek® īpašības, lai ēkas būtu energoefektīvas, 
un tajās neveidotos kondensāts
Vāji uzliesmo un praktiski nepiedalās degšanas procesā
Ilgtermiņa ieguldījums aizsardzībā
Lielāka drošība uzstādīšanas laikā un pēc tam

•

•

•

•
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Izmantošana:
No vasarnīcām līdz augstceltnēm – vieglais un uzlabotais 
Tyvek® produkts ir risinājums dažāda veida ēkām. Tyvek® 
FireCurb™ Housewrap parasti tiek uzstādīts uz izolācijas 
materiāla ārējās puses vai iekļauts sienu konstrukcijas sistēmā. 
To var izmantot kā risinājumu ventilējamām fasādēm un koka 
karkasa konstrukcijām.

Ventilējamās fasādes 
augstceltnēm

Ārējais apvalks ierobežo 
liesmu izplatīšanos starp 
stāviem

Koka karkasa ēku 
konstrukcĳas

Ierobežota liesmu 
izplatīšanās celtniecības 
darbu laikā

Specifikācĳas, CE

Veida nosaukums

Izmērs/svars

Sastāvs

Ugunsreakcĳa* (LVS EN 13501-1)

Temperatūras pretestība

Ūdens tvaika caurlaidība (Sd)

Masa uz laukuma vienību

Funkcionālā slāņa biezums

CE marķējums

CE-atbilstības sertifikāts

* (ja uzstādīts brīvi karājoties vai uz akmensvates ~> B-s1, d0, ja uzstādīts uz koka ~> D-s2, d0)

2066B

1,5 x 50 m/5,5 kg viens rullis

Smalks spanbonds, augsta blīvuma polietilēns 
(HDPE) ar liesmas slāpējošu pārklājumu

B-s1,d0

-40 to +100°C

0,014 m

68 g/m2

175 µm

ir

ir (0799-CPD-128)

Lai panāktu optimālu hermētiskumu, 
iesakām izmanot zemāk minētās līmlentes, 
kas pilnībā savietojamas ar 
Tyvek® FireCurb™ Housewrap

Tyvek® akrila līmlente

Tyvek® butila līmlente

Tyvek® divpusējā līmlente

Vienpusēja līmlente, kas izolē 
pārlaiduma vietas un lieliski noder 
caurumiem, caurulēm un logiem. 
Ieteicams visām Tyvek® membrānām. 
Izgatavots no Tyvek® un akrila līmes, 
kas nodrošina izturīgu 
un ilgstošu savienojumu.

Divpusējs izolācĳas materiāls uz butila 
bāzes, lai izveidotu mitruma un gaisa 
necaurlaidīgu izolācĳu starp Tyvek® 
membrānu un visbiežāk lietotajiem 
celtniecības materiāliem. Produkts ir 
savietojams ar ķieģeļu, bloku, mūra, 
koka, metāla konstrukcĳām un ar 
vairumu plastikāta produktu. Tyvek®

butila līmlente ir ieteicama lietošanai 
pa perimetru, dūmvados, balstos un 
naglu caurumu un elektrības 
kontaktligzdu izolēšanai.

Divpusēja akrila līmlente, kas ideāli 
piemērota pārlaidumu izolēšanai un 
Tyvek® membrānu pielīmēšanai pie 
gludām virsmām. Tai piemīt izcilas 
lipšanas īpašības ļoti mitros 
apstākļos. Spēcīga sākotnējā 
saķere. Ieteicama visām 
Tyvek® membrānām.

Tyvek® FlexWrap NF
Elastīga līmlente, ko veido 3 komponenti: 
gofrēta DuPont™ Tyvek® virsējā kārta, 
kas nodrošina ūdens necaurlaidīgu slāni, 
butila masa kā lipīgais slānis un papīra 
noņemamais slānis. Tas nodrošina izcilu 
necaurlaidīgu saķeri ar visām Tyvek® 
elpojošajām membrānām ap nelīdzeniem 
caurumiem, piemēram, mansarda logiem, 
durvju sliekšņiem, skursteņa sienām, 
cauruļu caurumiem un 
jebkurām pielāgotām 
formām.

Ruļļa izmērs:
75 mm x 25 m

Ruļļa izmērs:
20 mm x 30 m vai
50 mm x 30 m

Ruļļa izmērs:
50 mm x 25 m

Ruļļa izmērs:
22,8cm x 22,9m


