
 
 

 
 
 
 
 
 

Medžiaga 

Minkštas atvirųjų akučių poliuretano putplastis su polimeriniu impregnantu. 

Pagalbinė montavimo priemonė be tirpikliu, su viena lipnia puse. TP610 

gaminama nenaudojant priešgaisrinių priemonių su halogenais, tirpiklių ir 

(H)FCKW / CKW. 

 
Forma 

TP610 tiekiama suspaustame ritinėlyje su viena lipnia puse, 

antracito arba pilkos spalvos. 

 
Tiekiama 
forma 

Užsak. 

Nr. 

 
 
 
 
Tarpo gylis / plotis 

¹) 

 

 
 
Ritinėlio 
ilgis 

 
 
 
 
Kiekis 

dėžėje, 

antracito    pilka     mm  m  ritinėliais m 
 

301667 301518 10/1-2 12,50 11 137,50 

301668 301519 15/1-2 12,50 7 87,50 

301671 301523 10/2-4 10,00 11 110,00 

301673 301524 15/2-4 10,00 7 70,00 

399123 399124 12/3-6 8,00 9 72,00 

301679 301528 15/3-6 8,00 7 56,00 

301691 301532 15/4-10 5,60 7 39,20 

301693 301533 20/4-10 5,60 5 28,00 

301699 301536 15/5-12 4,30 7 30,10 

301701 301537 20/5-12 4,30 5 21,50 

301706 301539 20/7-16 3,30 5 16,50 

399126 399127 20/9-20 2,60 5 13,00 

398724 398723 25/9-20 2,60 4 10,40 

 

 
Kiti matmenys galimi pagal užklausą 

¹) Matavimo tolerancijos pagal DIN 7715 P3 
 

 
Atskira pakuotė kiekvienam ritinėliui, su EAN kodu ir 
aprašymu 

 

 

TP610 
 

illmod eco 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ši, aukštos kokybės tarpų sandarinimo juosta, 

yra skirta jungiamosioms statinių siūlėms 

sandarinti nuo vandens. TP610 naudojama 

montuojant langus, statant metalines, medines 

konstrukcijas ir konteinerius. 

 
 

Užsak. 

Nr. 

 
Tarpo gylis Naud. sritis 

¹)  Tarpo plotis 

 
Ritinėlio 
ilgis 

 
Kiekis     Iš viso, m 

dėžėje, 

antracito pilka     mm  mm  m  ritinėliais  

398726   398727 10 2-4  10,00 11 110,00 

390302   390651 15 4-10  5,60 7 39,00 

390304   390653 20 7-16  3,30 5 16,50 

398732   398733 20 9-20  2,60 5 13,00 
 

 
¹) Matavimo tolerancijos pagal DIN 7715 P3 

 
Techniniai duomenys   

 

Savybės Standartas Klasifikacija 

Statybinės medžiagos klasė DIN 4102  B1 (sunkiai užsidega), P-NDS 
04-218 

Vandens garų difuzija, Sd vertė  < 0,5 m Atsparumas 

temperatūrai   -30 °C iki + 90 °C 

Tarpo pralaidumas EN 1026   a < 1,0 m³/[h · m ·(daPa)n] 

Sandarus vandeniui, veikiant 600 Pa apkrovai ir 
oro sąlygoms – pagal BG1 patikrai taikomus 
reikalavimus  

Atvira garų difuzijai medžiaga, kad išdžiūtų 
tarpas 
Didelis matmenų pasirinkimas ir dvi 

spalvos 

Sertifikuotas pagal EC1 PLUS ir 

DGNB reikalavimus  

Skirtas ekonomiškam langų 

montavimui pagal RAL kokybės 

reikalavimus 

Atsparumas oro sąlygoms DIN 18 
542 

Klasifikavimas pagal DIN 18 
542 

Pralaidumas vandeniui DIN EN 
1027 

Atitinka reikalavimus 
 
BG1 
 
Atitinka reikalavimus iki 600 Pa 

Suderinamumas su tradicinėmis 
statybinėmis medžiagomis 

DIN18 
542 

taip 



Tinkamumas gyvenamosioms patalpoms GEV EC1 PLUS - itin netaršus 
PLUS 

DGNB  Registracijos kodas: 4S2XNG 

Laikymo temperatūra  nuo +1 °C iki +20 °C 

Laikymo laikas 12 mėn. 
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Pasiruošimas 

Klojant reikalinga matavimo juosta, mentelė, 

žirklės, peilis ir mediniai pleištai. 

Esant aukštesnei nei 20 °C temperatūrai juostą taip pat 

būtina laikyti statybvietėje, vėsioje vietoje. Esant 

žemesnei nei 8 °C temperatūrai, jei įmanoma, juostą 

statybvietėje reikia laikyti patalpos temperatūroje. Esant 

aukštai temperatūrai paspartėja veikimas, o esant 

žemai temperatūrai sulėtėja veikimas. 

Nuvalykite nuo mūrinės nišos statybines atliekas ir skiedinio 

likučius. 

Sandarinimo srityje skiediniu išlyginkite mūro tarpus. 

Nuvalykite lango rėmo šoną. 

 
Naudojimas 

Tarpų matmenys turi būti nustatomi pagal RAL montavimo 

instrukciją ir bendrąsias technines taisykles. 

Pasirinkite juostos matmenis pagal lentelę. Nupjaukite 

suspaustą pradžios arba pabaigos elementą. 

Trumpindami juostą palikite ne mažesnę nei 2 cm/m 

užlaidą. Jei tarpai yra vertikalūs, pradėkite tiesti juostą 

nuo apačios. Juostos galai sujungiami sandūriniu 

sujungimu. Juostą reikia priklijuoti ant tinkamo sukibimo 

paviršiaus. 

Tarpų kraštai turi būti lygiagretūs (maks. paklaida – 3°). Dėl 

techninių priežasčių tieskite juostą vidinėje pusėje, 

mažiausiai 2 mm atstumu nuo priekinės tarpo briaunos. 

Netieskite TP610 lango rėmo kampuose, bet sujunkite 

sandūriniu sujungimu (1 ir 2 pav.). 

 
Atkreipkite dėmesį 

Prispauskite ritinėlius su juostos likučiais atidarytose 

dėžėse, kad išvengtumėte ritinėlių išsiplėtimo į šonus. 

 
Juostą galima aptinkuoti ir nudažyti. 

 

 
 
 
 
 
Suderinamumas 
 

 
Prieš dengiant šviesiais (baltais ir skaidriais) dažais ir 

sandarikliais būtina patikrinti medžiagų suderinamumą. Juosta 

neturi liestis prie medžiagų, kurių sudėtyje yra tirpiklių arba 

agresyvių chemikalų bei jos negalima valyti valikliais, kuriuose 

yra tokių medžiagų. 

 
Minimalus jungiamųjų langų / durų siūlių tarpų plotis 
 

 
Norint išvengti tarpų sandarinimo juostos išsiplėtimo, 

sandarinant jungiamąsias siūles būtina laikytis 

minimalaus siūlės pločio. 

Atsižvelgiant į medžiagą ir dydį jis yra nuo 6 iki 10 mm. 

(Orientacinės vertės pateiktos RAL montavimo instrukcijoje 

– 6.6 lentelė) 

 

 
Nurodymas 

Pasirūpinkite, kad lietaus vanduo nebėgtų už siūlių kraštų. Prieš 

tiesiant juostas padenkite neapdirbtą medieną arba įgeriančius ar 

akytus paviršius nuo vandens prasiskverbimo apsaugančia 

priemone. 

 
Saugos nurodymas 

Naujausią saugos duomenų lapo versiją rasite internete, adresu 

www.illbruck.de. 

 
Sertifikatai 

 
 
 

Techninė priežiūra 

Jums pageidaujant visada galite susisiekti 

su „tremco illbruck“ technologijų taikymo 

specialistais telefonu 02203 57550-600. 

 
Papildoma informacija 

Čia pateikti tik bendrieji nurodymai. Kadangi nuo mūsų 

nepriklauso naudojimo ir taikymo 

sąlygos ir gali būti naudojama daug skirtingų 

medžiagų, naudotojas pats turi atlikti 

pakankamai bandymų, kad patikrintų, ar 

medžiaga tinkama naudoti konkrečiu atveju. 

Pasiliekame sau teisę atlikti techninius 

pakeitimus. Naujausią versiją rasite internete, 

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 

 
 
 
 

 
2019 m. birželis 

http://www.illbruck.de/
http://www.illbruck.de/
mailto:info.de@tremco-illbruck.com
mailto:info.de@tremco-illbruck.com
http://www.tremco-illbruck.de/

