
TEHNILINE ANDMELEHT
 
 
 
 
Roheline LDPE-kileteip 
 

Tootenumber 98610//Rich3 
 
 
Kasutusala 

98610//Rich3 on tihendusteip kaldkatuste energia-
tõhusaks tihendamiseks. 

Universaalsete survekleepimisomaduste tõttu sobib 
süsteemteibina plastkilest ja ehituspapist standardsete 
aurutõkete, puitplaatide ja nende üleminekute 
teipimiseks ülekatte, jätku- või liitekoha ja läbiviigu korral. 
See teip vastab Saksamaa energiasäästumääruses 
(EnEV) ja standardi DIN 4108 osas 7 püstitatud kõrgetele 
nõuetele õhutihedate kihtide püsiva kinnikleepimise kohta. 

Toote iseloomustus 

Ülitõhus surveliim tagab piisavalt kiire kinnitumise nii 
massiivsete ehitusdetailide polaarsetel pindadel kui ka 
mittepolaarsetel, madala energiaga pindadel, eriti 
polüetüleenkilede kleepimisel. Painduvast LDPE-kilest 
materjal tagab optimaalse tihenduse mitmesuguste 
pindade ja nende materjaliüleminekute korral. 

Kasutusjuhised 

Kleebitavad pinnad peavad olema kuivad, seal ei 
tohi olla tolmu, mustust, rasva ega mingeid 
kasutatud puhastusainete või töötlemismaterjalide 
jääke. 

Nii kondensaadi kui ka kõigi nimetatud jääkide 
eemaldamiseks tuleb kleebitavad pinnad üle pühkida. 
Kõigi teipühenduste tegemisel tuleb järgida 
üldtunnustatud tehnilisi norme ja standardi DIN 4108 
osa 7 soovitusi ning vältida mehaanilise koormuse 
tekkimist. Kui konstruktsiooni kuju ei võimalda teipida 
mehaanilise koormuseta, siis tuleb lisaks kasutada 
mehaanilisi kinnitusi. 

Teipimisel tuleb alati jälgida, et temperatuur on sobiv ja 
rakendatakse piisavat survet. Enne lõplikku kinnikatmist 
tuleb üle kontrollida, et nakkuvus on piisav, ning vajaduse 
korral täiendavalt töödelda. 
 
Pakendid 
 
Tootenr 98610//Rich3 50 mm x 25 m karbis 12 rulli 
   
Tootenr 98610//Rich3 60 mm x 25 m karbis 10 rulli 
   
Tootenr 98610//Rich3 75 mm x 25 m karbis 8 rulli 
 

Tehnilised andmed  
  
Materjal: roheline, kiudarmeeritud 

LDPE-kile 
  
Liimaine: polüakrülaat-

dispersioonliim 
  
Kaitsekate: pruun silikoonpaber 
  
Paksus (ilma katteta): 0,28–0,31 mm 

(DIN EN 1942) 
  
Liimikihi pinnaühiku kaal: 200–220 g/m2 

(DIN EN ISO 536) 
  
Nakketugevus: ≥ 25 N / 25 mm 

(DIN EN 1939)** 
  
Tõmbetugevus ja 
katkevenivus: 

≥ 25 N / 25 mm; 100% 
(DIN EN 14410) 

  
Kasutustemperatuur: soovitatav +5 °C 

kasutatav alates –10 °C  
  
Temperatuurikindlus*: –40 °C kuni +80 °C  
  
Kondensaadikindlus*: väga hea 
  
Vananemiskindlus*: väga hea 
  
  
* a) Hauser, G., Maas, A., Gross, R. „Qualitätssicherung klebebasierter 
Verbindungstechnik für Luftdichtheitsschichten (Kleepimisel põhineva 
ühendamistehnika kvaliteedi tagamine õhutihedates kihtides)", lõpparuanne 
16. dets. 2004, Kasseli ülikool, Ehitusfüüsika osakond (E 2002/5) 

b) Fachverband Luftdichtheit im Bauwesen e. V. „Haftklebebänder, Prüf- und 
Kennzeichnungsvorschrift“ (PKV), Stand 13. Apr (Surveliimteibid, kontrollimis- ja 
tähistamiseeskiri 13. aprilli 2005 seisuga), Kassel 
** Üldkasutatavate lintmaterjalide nakketugevus määratakse katsetusstandardi 
DIN EN ISO 11339 järgi painduvatest materjalidest liimliidete T-rebimiskatsel. 
Kleepimisomaduste säilimise ja eraldumiskiiruse katsetusparameetrite 
variandid esitatakse eraldi. 
Sellel andmelehel esitatud väärtused vastavad meie parimatele teadmistele. 
Need põhinevad kasutuspraktikal ja arendamise käigus tehtud katsetustel. 
Kvaliteedinäitajaid ja tehnilisi andmeid kontrollitakse regulaarselt. 

Sellele tootele on määratud põhikasutusala. Tänu toote mitmekülgsetele 
omadustele võib leiduda ka muid kasutusvõimalusi, kuid nende rakendamine 
toimub kasutaja ainuvastutusel. Sellisel juhul soovitame enne kasutamist alati 
läbi viia põhjalik sobivuskontroll. 
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