VABATAHTLIK VASTAVUSDEKLARATSIOON
Käesoleva vabatahtliku vastavusdeklaratsiooniga FIXUS TRADE OÜ, reg. nr. 11790318 Kalmistu
tee 22, 11216 Tallinn, Eesti, tõendab, et EPDM- umbpoorsest vahtkummist ja kahepoolsest
akrüülliimiga klaaskiud-võrkteibist, millede mõlema tootjate volitatud esindajaks ja maaletoojaks on
Fixus Trade OÜ, toodetav ja EPDM-vahtkummist iseliimuva tihendi nime all tarnitav toode
vastab järgmisele tehnilisele spetsifikatsioonile/omadustele:
* Elastne
* Iseliimuv
* Materjali värvus- must / valge
* Vastupidav nõrkadele kemikaalidele
* Veetihe (pindmine veeimavus ˂ 2% / ˂3 % vol)
* Materjali tihedus-130-170 kg/m3 (must) / 120-160 kg/m3 (valge)
* Materjali temperatuuritaluvus: teip -40 °C+60 °C, kumm -30 °C+90 °C
* Materjali paksused saadaval 1mm-15mm (must), 2mm-5mm (valge)
* Kasutusala: erinevate ehituskonstruktsioonide liidete tihendamiseks ja isolatsiooniks, muuhulgas
suuremamõõtmeliste ja raskemate fassaadikattematerjalide ja karkassi vaheliseks tihendamiseks,
samuti sokli ja kandekontsruktsiooni, katuse kattematerjali ja lisatarindite vms. müra-, õhu-, sooja- ja
niiskuseisolatsiooniks. Väga laia kasutusega üldtihend. Elastne, ühelt poolt kleepuv, hea
liimuvusega, veetihe umbpoorne EPDM-vahtkumm.

Eeltoodud tehnilised andmed pärinevad algmaterjalide tootjate Technical Data Sheet’idelt.
NB! Ülaltoodud keskmised väärtused on saavutatud ja mõõdetud teatud meetoditel ja keskmistes keskkonnaoludes ja on seetõttu informatiivse
loomuga. Toote sobivuse konkreetseks otstarbeks peab iga kasutaja testimise teel kindlaks tegema ning võtma endale vastutuse toote kasutamisest
tulenevate riskide ja kahjude eest. Toote kasutamist ja toimet mõjutavad mitmed Fixus Trade OÜ-st sõltumatud faktorid, sealhulgas toote paigaldamise
ja kasutamise tingimused, toimimise aeg ja keskkonnatingimused. Nimetatud faktorid on teadaolevad ja kontrollitavad vaid kasutajale, mistõttu
kasutaja peab hindama Fixus Trade OÜ poolt tarnitava toote sobivust konkreetse eesmärgi ja kasutusmeetoditega.

PAIGALDUSJUHEND (tihendi paigaldamiseks)
* tihendi paigalduseks mõeldud aluspind eelnevalt puhastada tolmust, rasvast ja muust võimalikust
mustusest;
* eemaldada tihenduslindi algusest liimi polüester-kaitsekile;
* mõõdukalt surudes asetada tihenduslindi algus kohale ja järk-järgult kaitsekilet eemaldades jätkata
tihendi paigaldamist vajalikus ulatuses lõpuni.
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