
 
 

 
 
 
 
 
 

Medžiaga 

Klijavimui ir montavimui skirta pagalbinė elastomerinė EPDM kaučiuko 

juosta, padengta lipniu ir / arba specialiu lipniu sluoksniu.  

 
Pakuotė 

ME220 tiekiama 25 m ritinėliais. 

 
Tiekimo 
forma 

 

Storis x plotis 

 
mm 

 
 
lygi 

plėve
lė 

 
 
SK* juostos 

20 mm 

 
 
visą paviršių dengiantis 

neaustinis audinys** 

 
0,75 x 100 302619**  302632 - 

0,75 x 150 302620 302633 - 

0,75 x 200 302621 302634 - 

0,75 x 250 302622 302635 - 

0,75 x 300 302623 302636 - 

0,75 x 350 302624 302637 - 

0,75 x 400 302625 302638 - 

0,75 x 500 302626 302639** - 

0,75 x 600 302627**  -  - 

1,20 x 100 302628**  -  - 

1,20 x 100 302668**  302684 

1,20 x 150 302669**  302685 - 

1,20 x 200 302670 302686 302719** 

1,20 x 250 302671 302687 - 

1,20 x 300 302672 302688 315578** 

1,20 x 350 302673**  302689 - 

1,20 x 400 302674 302690 502590** 

1,20 x 500 302675 302691 - 

1,20 x 600 302676**  -  - 

1,20 x 700 302677**  -  - 

ritinėlio ilgis 25 m 

* SK= lipni danga (skaidri / išorinis rėmas) 
** Pagal užklausą (neturime sandėlyje) 
Variantai su ranteliu pagal užklausą 

 
Ilgio tolerancijos pagal DIN 7715 P3, pločio matmenims taikoma ±2,5  mm 
tolerancija. Lipnios dangos atstumas nuo šoninio krašto yra nuo 1 iki 
6 mm. 

 

 
Atskira pakuotė su EAN kodu 

 
Užsakymo Nr. Storis x plotis Ritinėlio ilgis Kiekis dėžėje, mm

 m ritinėliais    iš viso, m 

 
390279 1,20 x 300 25 1 25,00 

 
1 lipni juosta, 20 mm, be butilo juostos 

 

 
 
 

ME220 
 

EPDM juosta 
 
 
 

1,2 mm storio ME220 EPDM juosta yra skirta 

stogo ir balkono jungtims ir prie žemės 

esančioms zonoms sandarinti pagal DIN 18195 

(DIN 18531, DIN SPEC 20000-201 ir DIN 18533 

bei DIN SPEC 20000-202 reikalavimus). Taip 

pat galima naudoti kaip 0,75 mm storio fasadų 

sandariklį. 

 
Mūsų kokybės sertifikatai 

EMICODE EC1PLUS 

 
Produkto privalumai 

 
Ypač atsparus oro 

sąlygoms ir 

temperatūrai.  

Didelis tąsumas. 

Variantą su neaustiniu audiniu galima aptinkuoti.

 

Techniniai duomenys   
 

Savybės Standartas Klasifikacija 

 
Medžiaga -  sintetinis EPDM kaučiukas 

Statybinės medžiagos klasė DIN 4102    B2, P-NDS04-531 

Storis -  0,75 mm + 1,2 mm 

Atsparumas UV spinduliuotei ir atmosferos sąlygoms  -  taip 

Difuzinė varža -  32 000 µ 

Atsparumas plėšimui -  >6,5 N/mm² 

Kerpamasis stipris  -  >25 kN/m  

Tąsumas -  min. 300 % 

Naudojimo temperatūra -  nuo +5 °C iki +35 °C 

Atsparumas temperatūrai  -  nuo -40 °C iki 

+130 °C ¹) Laikymo temperatūra  -  +5°C iki +25°C 

Laikymo laikas -  neribotas (EPDM kaučiukui) 

 
36 mėn. (neaustinio audinio dangai) 

12 mėn. (SK juostai) 

https://www.illbruck.com/de_DE/service/qualitaetsnachweise/emicoder/


ME220 
 

EPDM 
plėvelė 

 

 

 
 
 

¹) lygi plėvelė, padengta plėvelė – iki +80 °C 

 
Pasiruošimas 

Klijuojamieji paviršiai turi būti visiškai sausi, ant jų negali būti 

alyvos, tepalo, dulkių ir kitų antiadhezinių medžiagų. 

Naudojimas 

Išvyniokite ME220 nuo ritės ir atkirpkite reikiamą ilgį. 

Padenkite klijuojamus paviršius (juostą ir / arba pagrindą) 

OT015 EPDM klijais arba CT113 EPDM klijais. 

Rekomenduojame klijuoti ant pagrindo su 50 mm 

persidengimu. Jei reikia, persidengimas gali būti 

didesnis – kad juosta nenuslystų. Lipnioji dalis (SK) 

turi būti visu paviršiumi klijuojama ant pagrindo. 

Prispauskite EPDM juostą ant pagrindo ir prireikus vėl 

atleiskite, kad nuo didelių paviršių nugaruotų klijų tirpikliai. 

Po to priklijuokite EPDM juostą ir kruopščiai 

prispauskite išlygindami voleliu. 

EPDM juostą galima tiesiogiai klijuoti lipnia puse (SK) ir 

išlyginti voleliu (SK – ant lygaus pagrindo, pvz., PVC). 

Atsižvelgiant į klijavimo paviršių, jį gali tekti padengti 

paruošiamuoju ekologiško ME904 butilo ir bitumo grunto 

sluoksniu (naudojant EPDM klijus nereikia grunto, jei 

medžiagos naudojamos tinkamai ir profesionaliai). 

Montuodami ME220 EPDM juostą jos neįtempkite. 

Juosta prie lango papildomai montuojama 

naudojant prispaudžiamąją lentelę, juostelę 

arba kitą tvirtinimo priemonę, aprašytą 

standarte DIN 18195. 

Variantas su neaustiniu audiniu naudojamas tam, kad būtų 
paprasčiau apdirbti audinio pusę, pvz., tinkuoti. 

 
Saugos pastaba 

Naujausią saugos duomenų lapo versiją rasite adresu 

www.illbruck.de. 

http://www.illbruck.de/


ME220 
 

EPDM 
plėvelė 

 

 

 
 
 

„I3“ papildoma garantija 

Užsakovui garantuojame, kad produktas yra nepralaidus orui ir 

vandeniui, jį naudojant užtikrinamas langų tarpų termoizoliacinis 

užpildymas. Jei naudojant sistemą neužtikrinamos minėtos 

savybės, bendrovė „tremco illbruck“ pirmuosius 5 metus po 

produkto įsigijimo įsipareigoja naudotojui padengti 100 % 

produkto pakeitimo išlaidų. Nuo 6-ųjų iki 8-ųjų metų bendrovė 

įsipareigoja padengti 60 %, o nuo 9-ųjų iki 10-ųjų metų – 20 % 

pakeitimo išlaidų. Užsakovas privalo per 1 mėnesį bendrovei 

„tremco illbruck“ pateikti montavimo darbų užbaigimą 

patvirtinančius dokumentus ir „i3“ produktų važtaraščius. 

Išsamias garantijos teikimo sąlygas ir pranešimo apie darbų 

užbaigimą formuliarą rasite adresu 

www.illbruck.com/de_DE/i3  arba šios informacijos galite 

pasiteirauti paskambinę tel. 

02203 57550–600. 

 
Sertifikatai 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Techninė priežiūra 
Prireikus visada galite susisiekti su „tremco 

illbruck“ technologijų taikymo specialistais telefonu 

02203 57550-600. 

 
Papildoma informacija 

Čia pateikiamos tik bendrosios instrukcijos. Dirbdamas 

su skirtingomis medžiagomis, naudotojas kaskart turi 

išbandyti ir patikrinti, ar medžiaga tinkama naudoti 

konkrečiu atveju.  

Gamintojas pasilieka teisę atlikti techninius 

produkto pakeitimus. Naujausią produkto 

informacijos versiją rasite adresu www.illbruck.de. 

 
 
 
tremco illbruck GmbH 

Werner-Haepp-Straße 1 

92439 Bodenwöhr 

Vokietija 

Tel. +49 9434 208-0 

Faks. +49 9434 208-230 

 
info.de@tremco-

illbruck.com www.tremco-

illbruck.de 
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