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TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS 

PENOSIL Premium Backer Rod PE – PE 
sandarinimo tarpinė 

Uždarų porų polietileninė apvali sandarinimo tarpinė, galima naudoti esant šaltom oro sąlygom. Tai 
labai lanksti ir suspaudžiama tarpinė, lengvam montavimui. Uždarų porų struktūra neleidžia sugerti 
drėgmės ar oro. Suderinama su poliuretaninias, hibridiniais, silikoniniais ir daugeliu kitų hermetikų. 

 

Naudojimo sritys 

Produktas tinkamas naudoti kaip atraminė medžiaga skirtingose siūlėse, norint kontroliuoti sandariklio 
gylį ir išvengti trijų paviršių sukibimo. Pvz., fasadų ir grindų išsiplėtimo ir judančiose jungtyse, iš anksto 
pagamintų plokščių jungtys, langų ir durų rėmų perimetrai ir kt. Tai taip pat gali būti naudojama kaip 
laikina jungčių tarpinė. 

 

Naudojimo instrukcijos 

Paviršiai turi būti sausi, be dulkių, neriebaluoti ir netepaluoti. 
PE sandarinimo tarpinės skersmuo turėtų būti maždaug 25% didesnis už jungties plotį. Sandarinimo 
tarpinė yra sumontuojama atsižvelgiant į tai, kad ji suteikia jungties sandarumą pagal reikiamą gylį ir 
plotį. Naudojant sandarinimo tarpinę, reikia įsitikinti, kad nepažeistas tarpinės paviršius. 
Montavimo metu PE sandarinimo tarpinė neturėtų būti pernelyg ištempta ar suspausta. Jei jungties 
kraštus reikia gruntuoti, tai reikia padaryti prieš montuojant sandarinimo tarpinę.  

 

Techniniai duomenys 
 

Savybės Vienetai Reikšmė 

Tankis kg/m³ 22±6 

Reakcija į ugnį (EN 13501-1)  E 

Atsparumas temperatūrai °C nuo -40 iki +90 

Spalva 

Pilka 
 

Pakuotė 
 

Sandarinimo tarpinės 
skersmuo 

Metrai dėžėje 

Ø6 mm 1500m/dėžėje 

Ø10 mm 550m/ dėžėje 

Ø20 mm 150m/ dėžėje 

Ø25 mm 200m/ dėžėje 

Ø30 mm 160m/ dėžėje 

Ø40 mm 270m/ dėžėje 

Laikymo sąlygos 

Laikykite sausoje, vėsioje vietoje ir atokiau nuo šilumos šaltinių bei tiesioginių saulės spindulių. 
 

Saugumo informacija 

Pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registravimo, 
įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) šis produktas yra gaminys, kuris neišleidžia cheminių 
medžiagų. Jam nereikia saugos duomenų lapo.
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Atliekų tvarkymas 

Tinkamos šio produkto sunaikinimo priemonės yra: deginimas tinkamose sistemose su energijos 
atgavimu, pašalinimas sąvartynuose arba perdirbimo metodai. 


