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Gerlinger Adhesive  Tape FORTAX® 6400 

Viena komponenta līmes hermētiķis 
 
 
 

Izmantošana 

•  Viena komponenta līmes hermētiķis gaisa necaurlaidīgu materiālu ilgstošai savienošanai 
savstarpēji un ar pamatni saskaņā ar DIN 4108-7, EnEV, SIA 180 un ÖNORM B8110-2. 

•  FORTAX® 6400 ir  Gerband rooftite® Sistem sistēmas sastāvdaļa un to var izmantot 
kontaktlīmēšanā. 

•  FORTAX® 6400 var arī izmantot (ārpus Gerband rooftite® sistēmām), lai ilgstoši 
savienotu visas standarta tvaika izolācijas un gaisa necaurlaidīgos materiālus 
un to savienojumus. Lūdzam ievērot savienojamo materiālu piemērotību  
saskaņā ar DIN 4108-7. 
 

Piebildes par izmantošanu 

Pamatnes sagatavošana: 
•  Gaisa necaurlaidīgo materiālu ieklāj brīvi (bez nostiepšanas) un mehāniski nostiprina 

tam paredzētajās vietās. 
•  Virsmām uz kurām klāj FORTAX® 6400 līmes hermētiķi jābūt nostiprinātām, tīrām un 

sausām. Ir jālikvidē tādi netīrumi, kā putekļi, tauki, darva, eļļa, bitumens kā arī 
virsmaktīvās vielas un silikoni. Smilšainas un neizturīgas pamatnes vispirms 
jāapstrādā ar  Gerband Primer 6300. 

Savienojumu sagatavošana: 
•  Uzklājiet FORTAX® 6400 līmes hermētiķi 8 mm biezā joslā uz nostiprinātās pamatnes. 

Izmantojot FORTAX® 6400 līmes hermētiķi izlīdziniet virsmas negludumus. 
•  Ievērojiet, ka saskaņā ar DIN 4108-7 mitrās savienojumu vietās gaisa necaurlaidīgā  

plēve viegli jāpiespiež uz leju, izmantojot plēves sprieguma atbrīvošanai paredzēto  
cilpu virs FORTAX® 6400 joslas tā, lai veidotos 3-4 mm biezs līmes hermetiķa 
slānis. Liels spiediens ir nepieciešams, ja savienojumu virsmas ir sausas. 

•  Pārbaudiet jau izveidoto savienojumu noturību, lai pārliecinātos , vai savienojumi ir izturīgi 
pret papildu slodzi, mitruma iekļūšanu, salu atbilstoši DIN 4108-7 , 7.2.1p. 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

Tehniskie dati 
Izejmateriālu bāze 
Krāsa 
Konsistence 
Lietošanas temperatūra 
Glabāšana 
Glabāšanas laiks 
Ekoloģija 
 
Izmešana 

 

polimēru dispersija 
gaiši zila 
pastveida, elastīga 
+5 °C līdz +40 °C 
+5 °C līdz +25 °C, sargāt no sala 
12 mēneši neatvērtā  veidā 
nav  videi vai iekštelpās kaitīgi toksīni, 
nesatur šķīdinātājus 
var droši izmest pie sadzīves atkritumiem 

Produkta apraksts 

Viena komponenta līmes hermētiķis uz polimēru dispersijas bāzes. 
 

•  ilgstoši elastīgs 
•  ilgstoši saglabājas pašlīmējošs 
•  spēcīga sākotnējā saķere 
•  augsta savienojuma stiprība jau sākumā 
•  ļoti liela izturība pret novecošanos 
•  nekļūst trausls 

 
 

Iepakojuma vienība 

•  12 kārtridži (310 ml) vienā kastē 
ar 1 kārtridžu pietiek 8 metriem 

•  12 “desas” (600 ml) vienā kastē 
ar 1 “desu”  pietiek 16 metriem 

 
Papildus tehniskie dati par FORTAX® 6400 ir pieejami pēc pieprasījuma. 
Iespējamas izmaiņas bez brīdinājuma atbilstoši produkta attīstībai. Sākot ar 2010 gada oktobri · aizstāj 2009 gada oktobra izdevumu 

 
Gerband® līmlentes izmanto ļoti dažādi klienti plašam tehnisko un rūpniecisko darbu klāstam. Gerband® 
produktiem izvirzītās prasības ievērojami atšķiras atkarībā no to pielietojuma. Mēs ļoti iesakām klientiem 
pārbaudīt produkta piemērotību savām konkrētajām prasībām. Šajā Tehnisko datu lapā iekļautie dati un  
ieteikumi ir balstīti uz mūsu pašu pārbaužu rezultātiem un praktisko pieredzi, un to mērķis ir palīdzēt 
klientiem izvēlēties konkrētajam pielietojumam pareizo līmlenti. Šī informācija ir sniegta bez saistībām. Mēs 
paturam tiesības mainīt tehnisko specifikāciju bez iepriekšēja brīdinājuma. Paraugi ir pieejami bez maksas. 

Sertificēts saskaņā ar 
DIN ISO 9001 un 14001 

Reģ.  Nr.  56398-QM 

Gerlinger GmbH & Co. KG 
Adhesive Tape Factories 
Jaumann-Industriepark 5 
D-86720 Nördlingen, Germany 
Tālrunis   +49 (0) 90 81 213-0 
Fakss    +49 (0) 90 81 213-100 
e-pasts  info@gerband.de 
Internets  www.gerband.de 
 


