
 

 

 

 

 

 

 
 

Medžiaga 

Lengvai užklijuojama daugiasluoksnė juosta su 

minkštu neaustiniu audiniu ir gerai sukimbančia, oro 

sąlygoms atsparia specialia lipnia puse. 

 
Pakuotė 

Iki 250 mm pločio gaminys gali būti iškart tiekiamas iš 
sandėlio. 
Galima klijuoti viena ir abiem pusėmis, papildomai 
nenaudojant juostoms skirtų klijų. 

 
Tiekimo forma 

 

 
 

Užs. Nr.  Plotis ir 
 

Ilgis / ritin. Ritin. / dėžėje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kitokio pločio, pvz., 300, 350 arba 400 mm juostą, reikia 

užsakyti individualiai. 

 
* neturime sandėlyje. Atkreipkite dėmesį į minimalų 

užsakomą kiekį ir tiekimo laiką 

 

ME508 EW, E ir Flex 

ME508 

 
„illbruck ME508 TwinAktiv VV“ su 

praktiška lipnia puse paprastai ir greitai 

užsandarina jungiamąsias langų siūles ant 

beveik visų paviršių. Ją galima aptinkuoti, 

naudoti patalpose ir lauke. Produktas atitinka 

RAL FDKS kokybės užtikrinimo asociacijos 

reikalavimus. Tai vienintelė juosta su neaustiniu 

audiniu rinkoje, kurios „Flex“ variantas perima 

daugiau nei 30 % judesių apkrovos. 

Juosta lengvai prilimpa ir yra atspari bet 

kokioms oro sąlygoms, pvz., liūtims. 

Panardinta į vandenį šia juosta suklijuota 

jungtis kurį laiką išlieka patvari. 

 
Produkto privalumai 
 

Patikimai sandarina langus ir  montažinius 

inkarinius elementus, nes naudojamas  

priglundantis neaustinis audinys. 

Stipriai prilimpa – sumontavus išlieka atspari 

bet kokioms oro sąlygoms. 

Patikima naudoti ant bet kokių pagrindų, nes visas 

produkto paviršius padengtas stipriai prilimpančiais 

klijais ir į kelias dalis suskirstyta dengiamąja 

plėvele.  

Patentuota judesių perėmimo technologija – 

perima daugiau nei 30 % judesių apkrovos („Flex“ 

variantas). 

Paprasta pasirinkti medžiagas, maža planavimo 

rizika – dėl Sd vertės, kuri priklauso nuo drėgmės, 

produktą galima naudoti patalpose ir lauke. 

Užtikrinamas puikus džiūvimo potencialas ir 

apsauga nuo pelėsio. 

 forma  
501392 EW70 75 m 1 ritinėlis dėžutėje su 

dozatoriumi 

501393 EW100 75 m 1 ritinėlis dėžutėje su 

dozatoriumi 

500250 EW70 25 m 4 ritinėliai 

500251 EW100 25 m 3 ritinėliai 

500252 EW140 25 m 2 ritinėliai 

500290 EW200 25 m 1 ritinėlis 

500540 EW250 25 m 1 ritinėlis 

500997 * E70 25 m 4 ritinėliai 

500998 * E100 25 m 3 ritinėliai 

500999 * E140 25 m 2 ritinėliai 

501000 * E200 25 m 1 ritinėlis 

501001 * E250 25 m 1 ritinėlis 

500480 * Flex W60-80 25 m 4 ritinėliai 

500481 * Flex W80-110 25 m 3 ritinėliai 

500479 * Flex W110-140 25 m 2 ritinėliai 

 



ME508 

TwinAktiv 
VV 

 

Techniniai duomenys  
 

 

Statybinės medžiagos klasė DIN EN 

13501-
 

E klasė (degus) AbP 

 
 
 
 
 
 
 
 

Suderinamumas su 

įprastomis statybinėmis medžiagomis   DIN 52452

 taip
 

 

Eksploatacinė temperatūra               nuo -40 °C iki +80 °C 

 

Klijavimas iš abiejų pusių: nuplėšę apsauginę lipniosios 

pusės plėvelę priklijuokite juostą ant išorinės rėmo pusės. 

Prie sienos reikia priklijuoti visą juostos paviršių, nuo 

krašto iki raudona spalva pažymėtos linijos. 

 
Naudojimas 

Tvirtinimas prie lango

 
Atsparumas UV spinduliuotei ir 

 

oro sąlygoms 6 mėn.
 

 

 
Ilgio tolerancijos pagal DIN 7715 P3, pločio matmenims 

taikoma ±2,5 mm tolerancija. Lipnios dangos atstumas 

nuo šoninio krašto yra 2 ± 1 mm. 

 
* Atsižvelgiant į lauko temperatūrą arba klijuojant ant stipriai 

įgeriančių pagrindų, reikia naudoti ME901 gruntą, ME902 

purškiamą gruntą arba ekologišką ME904 gruntą. Naudojant 

žemesnėje nei -5 °C temperatūroje gruntas nugaruoja per 

ilgesnį laiką, todėl būtina patikrinti, ar juosta tinkamai prilipo. 

 
Pasiruošimas 

Klijuojamieji paviršiai turi būti visiškai sausi, be alyvos, 

tepalo, dulkių ir kitų antiadhezinių medžiagų. Jei norite 

užtikrinti puikų sukibimą, rekomenduojame naudoti „illbruck 

ME902“ purškiamą gruntą (laikykitės nugaravimo laiko). 

ME508 taip pat galima naudoti ant dar drėgno, vandeniniu 

ekologišku ME904 gruntu dengto pagrindo. 

 

 

 

Klijavimas vienoje pusėje: nuplėškite lipniosios dalies 

dengiamąjį sluoksnį ir priklijuokite prie rėmo priekinės 

pusės. Siūlę uždengianti, nepriklijuota plėvelė turi būti už 

raudonos linijos. Užklijuokite juostą siaura lipniąja puse 

ant rėmo (1 ir 2 pav.). Lipnioji pusė turi būti visu 

paviršiumi prigludusi prie lango profilio, antraip 

sukibimas bus silpnesnis. 

Priklijuokite juostą per visą lango ilgį, o kampuose 

suformuokite bent 30 mm ilgio kilpas. 

Kitoje pusėje atlikite analogiškus veiksmus ir 

priklijuokite juostą ant visų sandarinamų kraštų. 

„illbruck ME508 TwinAktiv VV“ galima naudoti 

patalpose ir lauke. 

 
Tvirtinimas ant sienos 

 

Būtina aptinkuoti nelygius nišų paviršius pagal DIN 4108-

7 reikalavimus. 

 
Tieskite juostą nuo rėmo iki sienos. 

Pašalinkite nuo sauso nišos paviršiaus sukibimą 

mažinančias medžiagas (dulkes) šlapia šluoste arba 

šluota. Jei reikia, naudokite gruntą. 

Nuplėškite plačios lipniosios pusės apsauginę 

plėvelę ir priklijuokite ant nišos taip, kad 

nesusidarytų klosčių. Rekomenduojamas 

minimalus klijavimo plotis yra 30 mm. 

Kruopščiai išlyginkite prispaudžiamuoju voleliu. 

Juostą galima aptinkuoti įprastu skiediniu arba 

nudažyti statybiniais dispersiniais dažais.  

ME508 puikiai prilimpa ant kieto polistireninio 

putplasčio plokščių (pvz., Styrodur®). 

Juostą galima naudoti po palangėmis, kaip antrą 
sandarinamąjį sluoksnį. 

Savybės Standartas Klasifikacija 

  
 

Medžiagos storis 0,6 mm 

Darbinė temperatūra * nuo -10 °C iki +40 °C 

 1 MPA Hannover P-NDS04-1096 

Vandens garų difuzija EN ISO 12572 priklauso nuo drėgmės, Sd vertė 
esant vidutinei oro drėgmei yra 
nuo 0,4 iki 20 m 

Pralaidumas vandeniui DIN EN 1027 600 Pa 

Pralaidumas orui DIN EN 
12114 

nepralaidus orui < 0,1 m³/(h*m) 

Pralaidumas vandeniui DIN EN 
13859 

W1, atitinka 2000 Pa 

ME508 Flex  Perima 30 % judesių apkrovos 

 



ME508 

TwinAktiv 
VV 

 

 
 

 

Vandens garų užtvarų ir fasado plėvelių tvirtinimas 

prie masyvių sienų naudojant ME508 

 
Naudodami „illbruck ME508“ priklijuokite neįtemptą 

juostą su ne mažesniu kaip 5 cm persidengimu prie 

sienos ir prispauskite „illbruck“ prispaudžiamuoju 

voleliu. Priklausomai nuo paviršiaus, gali prireikti 

„illbruck ME902“ purškiamo grunto. 

Naudojant „illbruck ME508“, sujungimus galima 

klijuoti netaikant papildomų priemonių. 

 
Klijuojamieji sienų paviršiai 

 

Klijuojamieji paviršiai turi būti visiškai sausi, be alyvos, 

tepalo, dulkių ir kitų antiadhezinių medžiagų. Kartu 

naudojant lipniąsias juostas su hermetikais, kurie nėra 

„illbruck“ sistemos sudedamosios dalys, rezultatas gali būti 

ne toks, kokio tikimasi. Kiekvienu atveju patikrinkite 

medžiagų suderinamumą. Tinkuojant ant juostos turi būti 

vadovaujamasi Vokietijos gipso pramonės įmonių 

asociacijos Statybinio gipso grupės („Bundesverband der 

Gipsindustrie e.V.“, „Industriegruppe Baugipse“) 

parengtomis taisyklėmis Nr. 5 „Langų sujungimams 

naudojamų juostų tinkavimas“. Reikia atlikti tinko sukibimo 

bandymus. Jei šių bandymų rezultatai netenkina, sieną 

reikėtų sutvirtinti naudojant įtinkuojamą audinį. 

 

 
Pastaba 

Visas lipnios tvirtinimo juostos paviršius turi liestis su rėmu, 

antraip gali atsirasti sukibimo problemų. Juostą reikia 

montuoti neįtempiant. Norint išvengti išilginių įtempių, juostą 

reikia nupjauti bent kas 12 m ir vėl klijuoti su persidengimu. 

Persidengimo ilgis juostos sandūrų vietose turėtų būti ne 

mažiau kaip 20 mm. Jei siūlės yra vertikalios, viršutinę 

juostą visada reikia klijuoti ant apatinės. 

Saugos pastaba 

Naujausią saugos duomenų lapo versiją rasite adresu 

www.illbruck.de. 

 
„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 įmontavimo 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 

 
 

 

 

Klientų aptarnavimas 

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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