
  Tehniskā datu lapa  

DuPont™ AirGuard® Līmlente 
Produkta apraksts un pielietojums 

Augstas izturības elastīgā un universālā gaisa un tvaika kontroles slāņa līmlente (AVCL līmlente). Piemērota gaisa 

necaurlaidīga blīvējuma veidošanai uz membrānu pārklājumiem, savienojumiem, salaidumiem, pie logiem un durvīm, 

kā arī blīvējuma veidošanai ap tādiem iedziļinājumiem kā caurules, elektroinstalācijas un strukturālie elementi. Laba 

saķere ar dažādiem gludiem un nedaudz raupjiem substrātiem: koku, mūri, alumīniju, tēraudu, UPVH, PE un PP 

membrānām. Ieteicams izmantot iekšdarbiem kopā ar AirGuard® AVCL līmlentēm. 

 
Produkta sastāvs 

Substance: Elastīga PE plēve, balta 

Līmviela: Akrils 

Noņemama starplika: Silikonizēts papīrs 

Specifikācijas 
 

ĪPAŠĪBAS STANDARTS VĒRTĪBA 

Modeļa nosaukums  1310V 

Krāsa  Balta 

Biezums DIN EN 1942 apm. 270 µm 

Pamata svars  apm. 375 g/m2 

Temperatūras diapazons  -40 °C līdz 70 °C 

Uzstādīšanas temperatūra  > -5°C (*) 

Stiepes izturība DIN EN 14410 apm. 25 N/cm 

Pārrāvuma pagarinājums DIN EN 14410 apm. 450 % 

Saķere ar tēraudu DIN EN 1939 apm. 12 N/cm 

(*): tas var nedaudz atšķirties atkarībā no substrāta. Pirms uzstādīšanas veiciet pielipes pārbaudi. 

Lietošanas un kopšanas ieteikumi 
• Ļoti elastīga, ar roku noplēšama substance 

• Laba termiskā izturība 

• Spēcīga izturība pret ūdens tvaiku 

• Akrila līmlente ar izcilu izturību pret novecošanos 

• Šķīdinātājus nesaturoša līmlente 

• Līdz 4 mēnešus ilga izturība pret UV starojumu (izmantojot ārdarbos) 

• Nereaģē uz saskari ar ūdeni 

• Ja neveidojas noturīga saķere būvmateriāla porainās, nestabilās, kaļķainās vai smilšainās virsmas dēļ, 

vispirms iesakām uzklāt DuPont™ Tyvek® Gruntējumu 

• Uz virsmas nedrīkst būt netīrumi, mitrums, ledus, taukvielas un citi materiāli, kas potenciāli samazina 

salipes spēku. 

Ieteikumi uzglabāšanai: 

• Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā guļus, sausā un tīrā vietā temperatūrā no +5°C līdz 35°C un ne tiešos 

saules staros. 
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The DuPont Oval Logo, DuPont™ un AirGuard ir reģistrētas prečzīmes vai DuPont Specialty Products USA, LLC vai tā filiāļu prečzīmes. Autortiesības© 2019 DuPont. Visas tiesības aizsargātas.  

Šī informācija atbilst mūsu pašreizējam zināšanu apjomam. Šī informācija 

neaizstāj pārbaudes, kas nepieciešamas, lai noteiktu mūsu produktu 

piemērotību jūsu iecerēm vēl bez šeit minētā. Iegūstot jaunas zināšanas un 

pieredzi, šī informācija var tikt pārskatīta un uzlabota. Tā kā mēs nevaram 

paredzēt visu lietošanas nosacījumu gadījumus, DuPont nedod garantijas 

un neuzņemas atbildību par šīs informācijas izmantošanu citiem mērķiem, 

nekā norādīts šeit. Šī informācija nedod atļauju izmantot rekomendācijas ar 

nolūku pārkāpt patenta tiesības. Produkta drošības informācija ir pieejama 

pēc pieprasījuma. Šī datu lapa ir drukāts dokuments, un tas ir derīgs bez 

paraksta. 
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