
Tiekimo forma  

Užsakymo Nr. pločiui 

mm 

Kiekis 

Ritinėliai 

dėžėje 

Iš viso, m 

397054 70 4 100,00 
397055 100 3 75,00 

397056 140 2 50,00 

399043 200 1 25,00 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Medžiaga 

Polietileno kopolimerų plėvelė su neaustinio audinio danga 

 
Pakuotė 

Visu paviršiumi prilimpantis 25 m ilgio ritinėliais tiekiamas produktas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ilgio tolerancijos pagal DIN 7715 P3, 
pločio matmenų tolerancija +/-2,5 mm 

 
Techniniai duomenys   

 

Aprašymas Standartas Klasifikacija 

Statybinės medžiagos klasė 4102 B2 (P-NDS04-961) 

Pralaidumas vandens garams* -  maždaug 10 m 

Pralaidumas orui EN 1026    <0,1 

 
 

ME350 

Lipnumas** EN 1939 
/ procedūros 

>25 N /  
25 mm Vidinė langų juosta VV 

Paslankumas 10 % išsitempimas išilgai ir skersai 

Medžiagos storis 0,4 mm 

Suderinamumas su tradicinėmis 
statybinėmis medžiagomis 

-  taip  

Ši visu paviršiumi prilimpanti plėvelė su neaustiniu 
audiniu 

Atsparumas temperatūrai  -  nuo -40 °C iki +80 °C 

Naudojimo temperatūra*** -  nuo -5 °C iki +40 °C 

Laikymas -  Originaliame inde, 
vėsioje, sausoje ir nuo 
šalčio apsaugotoje 
vietoje 

Laikymo laikas  -  2 metai   

* Plėvelė / derinys su neaustiniu audiniu 
** Duomenys gali skirtis atsižvelgiant į temperatūrą ir oro drėgmę 
*** atsižvelgiant į lauko temperatūrą reikia naudoti „illbruck“ gruntą 

 

 
 

Pasiruošimas 

Klijuojamieji paviršiai turi būti visiškai sausi, ant jų negali 

būti alyvos, tepalo, dulkių ir kitų antiadhezinių medžiagų. 

Ant labai akytų ir drėgnų pagrindų bei esant labai 

žemai temperatūrai rekomenduojame paviršių padengti 

pradiniu ekologiško ME904 butilo ir bitumo grunto 

sluoksniu. 

yra specialiai skirta langams sandarinti iš 

vidinės pusės, tarp rėmo ir mūro. Ji ypač 

elastinga, o dėl papildomos lipnios 

juostelės gali būti tvirtinama viena ar 

abiem pusėmis ant audinio paviršiaus. Be 

to, dėl neaustinio audinio dangos galima 

tinkuoti visą plėvelės paviršių, ji puikiai 

prilimpa prie daugelio įprastų pagrindų, 

pvz., mūro, kietos PVC dangos, 

kalkakmenio, metalo, medienos ir 

izoliacinių juostų (EPS, XPS, kietojo PUR 

putplasčio). 

 
Produkto privalumai 

 

Prilimpa visu paviršiumi. 

Galima aptinkuoti. 

Ypač elastinga naudojant ant 

nelygių pagrindų. 

Paprasta, greita ir praktiška naudoti. 

Dengiamasis popierius pažymėtas įrantomis.  

Galima perklijuoti. 



ME350 
 

Vidinė langų juosta VV 

 

 

 
 
 

Naudojimas 

Nuvyniokite juostą nuo ritės ir nukirpkite palikdami 

maždaug 5 cm užlaidą (matuokite pagal elementą). 

Užklijuokite juostelę vidine lipnia puse ant elemento. 
Rekomenduojame išlyginti voleliu. Atlikite analogiškus 
veiksmus iš visų sandarinamo elemento pusių. 
Sumontuokite elementą. 

Užpildykite visą tarpą tarp elemento ir konstrukcijos 

naudodami tinkamą sandarinamąją medžiagą.  

Priklijuokite juostelę visu paviršiumi ant besiribojančios 

konstrukcijos. Prireikus padenkite tinkamu gruntu ir išlyginkite 

voleliu. (pav. 1) 

Atkreipkite dėmesį į persidengimus kampuose ir 

juostų sandarumą. 

Neaustiniu audiniu dengtą juostų pusę galima tinkuoti 

įprastais skiediniais ir tinkais arba nudažyti dispersiniais 

dažais, kuriuose nėra tirpiklių. (2 pav.) 

 

1 pav. 
 

 

 

2 pav. 
 

 

 

Galimas sprendimas: ME350 vidinė langų juosta VV FM230 

langų putos + TP600 illmod 600 



ME350 
 

Vidinė langų juosta VV 

 

 
 
 
 

 

Galimas sprendimas: ME350 vidinė langų juosta VV FM230 

langų putos + ME351 išorinė langų juosta VV 

 
Pastaba 

Netyčia suglaustos lipniosios juostos pusės prilimpa ne iškart. 

Jas galima atskirti ir perklijuoti. 

 
Visas lipnios tvirtinimo juostos paviršius turi turėti kontaktą 

su rėmu, antraip gali tinkamai neprikibti. 

 
Ekologiškas ir netaršus ME904 butilo ir bitumo gruntas gali būti 

naudojamas nuo -10 °C, pasižymi trumpu nugaravimo laiku. 

 
Gruntas tiekiamas dėžėje (6 skardinės po 1 l) arba 5 l 

skardinėje. 

 
Saugos pastaba 

Naujausią saugos duomenų lapo versiją rasite adresu 

www.illbruck.de. 

 
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 & Co. KG 

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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