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Zaključna okenska folija DRG TWIN A-V je enostranski lepilni trak z izredno močnim posebnim 
lepilom za odličen oprijem na področju gradbeništva. Ima visoko natezno trdnost v vzdolžni 
in prečni smeri ter akrilno lepilo brez topil, z odlično odpornostjo proti staranju. Lepilni trak ne 
vsebuje emulgatorjev in drugih emulzijskih pomožnih sredstev. Nadalje je do 3 mesece UV-od-
poren, odporen proti vremenskim vplivom in se lahko omeče.
 
Uporablja se za tesnjenje zunanjih in notranjih okenskih zaključnih spojev in za stenske insta-
lacije v vlažnih prostorih.

Tehnični podatki – karakteristike izdelka

Nosilec -- Posebna vezana mrežica iz PET/PA, bela

Lepilo -- Posebno lepilo na osnovi akrilata

Vrhnja plast/podloga -- Silikonska podloga

Razred gradbenega materiala -- B2

Debelina traku DIN EN 1942 0,4 mm

Raztezek pri pretrganju DIN EN 14410 25 %

Sila loma, vzdolžna DIN EN 14410 40 N/cm

Sila loma, prečna DIN EN 14410 40 N/cm

Lepilna sila na jeklo DIN EN 1939 15 N/cm

Odpornost na dež in veter -- 600 Pa

Difuzija vodne pare -- Variabilno glede na vlago, vrednost sd glede na 
srednjo zračno vlažnost med 0,4 do 20 m

Zrakopropustnost -- Zrakotesno, vrednost a < 0,1

Temperaturna odpornost -- –40 do +100 °C

Obdelava -- > 5 °C

Shranjevanje: Pri 5 °C do 35 °C v Suhem ProStoru v originalni embalaži; 
uPorabno 12 meSeCev Po dobavi.

Naše navedbe v tem podatkovnem listu se nanašajo na rezultate v praksi in na pri nas izvedene preizkuse in niso zagotovila lastnosti v smislu 
sodne prakse zveznih sodišč.
Ker zaradi raznolikosti nimamo vpliva na materiale ali na njihovo obdelavo, te informacije in iz informacije naše tehnične svetovalne storitve ne 
morejo biti obvezujoče. Vsekakor priporočamo, da izvedete lastne preizkuse.

Prosimo, upoštevajte naša navodila za uporabo!

Zaključna okenska folija DRG TWIN A-V


