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TEHNILINE ANDMELEHT 
 

PENOSIL Premium Expanding Tape 300 
 
Premium Expanding Tape 300 on impregneeritud isepaisuv tihend. Toode on mõeldud kasutamiseks kaetud 
ühendus- ja deformatsioonivuukides. Isepaisuv tihend on elastne polüuretaanvahust tihend, mis on 
impegneeritud tulepüsiva akrüüldispersiooniga. Tihend on õhutihe ning kaitseb vuuki tolmu, tuule ja 
kaldvihma eest kuni 300 Pa. Tihendil on suurepärased soojus- ja heliisolatsiooniomadused. Toode on 
püsivalt elastne ja liigub vuugiga kaasa.  
 

Kasutusalad 

Toode on mõeldud kasutamiseks peamiselt kaetud välisvuukide soojustamiseks ja ilmastikumõjude eest 
kaitsmiseks. Isepaisuvat tihendit kasutatakse näiteks kaetud fassaadivuukide, akna- ja ukseraamide 
vaheliste vuukide tihendamiseks, betoon- ja katuseelementide tihendamiseks, puit- ja palkmajade 
tihendamiseks, helipidavuse tõstmiseks sise- ja vahesinte vuukides, müra- ja vibratsiooniisolatsiooniks 
ventilatsiooni- ja õhuvahetusseadmetes. 
 

Peamised eelised 

• Väga kiire ja lihtne paigaldada  

• Püsivalt elastne  

• Vastupidav kaldvihmale kuni 300 Pa  

• Tuletundlikkusklass B2  

• Õhu- ja tolmukindel  

• Veeauru läbilaskev  

• Hea temperatuuritaluvusega 

• Enamike ehitusmaterjalidega kokkusobiv  

• Tagab soojusisolatsiooni 

• Tagab heliisolatsiooni 

 

Kasutamistingimused 

Sobiv paigaldustemperatuur on vahemikus +5 °C kuni +30 °C.  
Mitte puhastada survega ega tugevalt happeliste lahustega.  
Isepaisuvat tihendit saab üle värvida tavaliste emulsioonvärvidega. 
 

Kasutusjuhend 

Tihend valikul tuleb lähtuda vuugi laiusest. Seejärel valida tihendi laius vastavalt vuugi sügavusele. Vuuk 
peab olema puhas ja kuiv. Rulli algusest ja lõpust jätta esimesed 3–5 cm kasutamata. Tihendi ühel küljel 
on liimkangas, mille abil saab tihendi vuuki fikseerida. Eemaldada tihendi liimiriba kate ja kleepida tihend 
pinnale. Tihend paigaldada umbes 2–3 mm kaugusele vuugi äärest. Tihend hakkab aeglaselt paisuma ja 
täidab vuugi. Täpsemate kasutusjuhiste saamiseks pöörduda tootja poole.  

 

Tehnilised andmed  

Tehnilised andmed kehtivad õigesti paigaldatud ja survestatud tihendile. 

Omadus Väärtus Ühik 
Klassifikatsioon (DIN 18542) BG2  

Vastupidavus kaldvihmale vuugis (DIN18542) ≥ 300 Pa 
Õhu läbilaskvus (DIN 18542, EN 12114) ≤ 1,0 m3/(h*m*(daPa)n) 

Soojuserijuhtivus λ 10,tr (DIN EN 12667) ≤ 0,046  W/m∙K 

Tuletundlikkus (DIN 4102) B2  

Temperatuuritaluvus -40 kuni +90 °C 
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Värvus 

Hall ja must.  

 

Pakend ja tihendi mõõdud 

Teibi 
laius 

Vuugi 
laius 

Kogus 
rullis 

10mm 2-3mm 12,5m 

15mm 2-3mm 12,5m 

10mm 3-5mm 10m 

15mm 3-5mm 10m 

15mm 4-7mm 8m 

20mm 4-7mm 8m 

15mm 6-10mm 5,6m 

20mm 6-10mm 5,6m 

15mm 8-13mm 4,3m 

20mm 8-13mm 4,3m 

 
 

Säilitamine 

Garanteeritud säilivusaeg 1 aasta tootmispäevast, ladustatuna kuivas ja jahedas kohas originaalpakendis 
temperatuuridel +1 °C kuni +20 °C.  
 
 
 
 
 
 
 
Märkus: Käesolevas dokumendis antud juhised põhinevad tootjapoolsetel testidel ning on esitatud heas usus. Tulenevalt erisustest 
materjalides ja aluspindades, samuti kasutusvõimaluste rohkusest, mis ei allu meie kontrollile, ei vastuta tootja saavutatud tulemuste 
eest. Igal juhul on soovitatav testida toote sobivust kasutuskohta. Tootja jätab endale õiguse muuta tooteid ilma eelneva teavituseta. 
Käesolev tehniline andmeleht asendab kõik sama toote varasemad tehnilised andmelehed. 

 
 


