VABATAHTLIK VASTAVUSDEKLARATSIOON
Käesoleva vabatahtliku vastavusdeklaratsiooniga FIXUS TRADE OÜ, reg. nr. 11790318, Liivametsa
tn.6, 11216 Tallinn, Eesti, tõendab, et iseliimuvast medium range umbpoorsest PVC-vahtmaterjalist
toodetav ja PVC/M-tihendi nime all tarnitav tihend vastab järgmistele tehnilistele omadustele
(andmed pärinevad algmaterjali tootja Technical Data Sheet’ilt):
* Elastne, pealispind kaetud eemaldatava silikoonpaberiga või PE-fooliumiga
* Iseliimuv (rõhutundlik akrüülliim)
* Materjali värvus- must (tumehall) või helehall
* Materjali vastupidavus UV kiirgusele- väga hea
* Vastupidavus niiskusele ja nõrkadele kemikaalidele- hea
* Materjali tihedus ~160 kg/m3
* Materjali temperatuuritaluvus -30 °C+70 °C
* Materjali enamlevinud paksused: 1,5mm; 3mm; 4,5mm
* Toote (tihendi) laius vastavalt kliendi vajadusele (tellimislaius)
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.

Toote (medium range PVC-vahtmaterjalist tihendi) kasutusala on ennekõike kergvaheseinte
(kipsplaadist) ja fassaadimaterjalide ning erinevate muude ehitustarindite vaheliste ühenduste
tihendamiseks ja müraisolatsiooniks. Muuhulgas katusekattematerjalide, fassaadi plaatmaterjalide ja
puidust või metallist karkassi vaheliseks isolatsiooniks k.a soklites ja sandwitch-paneelide
paigaldusel. Suletud pooridega PVC-tihend, hea nakkuvusega ja lihtsalt paigaldatav.
Paigaldamisel kleepida PVC-vahtmaterjalist tihend vastavalt kasutusvajadusele profiili külge ja
seejärel eemaldada tihendi pealispinda kaitsev silikoonpaber või PE-foolium. Profiili kinnitamisel
ehitustarindi külge tihend surutakse osaliselt kokku. Tihendi soovituslik paigaldustemperatuur on
+10 °C kuni +40 °C.
Toote säilitamisel kuivas ruumis mõõdukatel plusskraadidel püsib toote kvaliteet muutumatuna
vähemalt 12 kuud.
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