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BCB Grindų ir sienos sujungimo hermetiškumas 

BCB Lango rėmo hermetiškumas 

BCB Angų vamzdžiams hermetiškumas 

BCB Visų sienų hermetiškumas su pritvirtinta izoliacija 

Įgyvendintų projektų hermetiškumo ataskaitos (pastato sandarumo testas (angl. blowerdoor)) 

KITOS CHARAKTERISTIKOS 

» Vidutinis sunaudojimas: 0,8-1 kg/m2 (apytikslis, priklauso nuo pagrindo). 

» Tankis: +/- 1,15 kg / litrui. 

» Spalvos: 

mėlyna (išdžiūvus, virsta juoda hermetiška danga); 

balta (išdžiūvus, virsta balta hermetiška danga). 

St.lSWIU:lfUUTl W INHMIMACUA 

» Apytikslis džiūvimo laikas: nuo 0,5 iki 24 val. (atsižvelgiant į pagrindo temperatūrą, oro drėgnumą, 

sluoksnio storį ir vėdinimą). 

» Sandėliavimas: 5-20 •e temperatūroje; laikyti sausai, nelaikyti tiesioginėje saulės šviesoje; galiojimas: 12 

mėnesių nuo pagaminimo dienos, originalioje, neatidarytoje pakuotėje. 

5 kg kibire/ ant padėklo: 60vnt x 5 kg. 

Prieš naudodami, perskaitykite saugos duomenų lapą. Visada dirbkite gerai vėdinamose vietose. Venkite 

drėgno gaminio sąlyčio su oda. Dengdami paviršius, dėvėkite akių apsaugą, apsauginę burnos kaukę, 

pirštines ir apsauginius drabužius. 

Techniniai sprendimai, detalizavimas ir medžiagų tiekimas jnfo@pastatusandarumas,lt 

Taikomos mūsų bendrosios pardavimo sąlygos. Šis dokumentas nėra sutartis. Šis techninių duomenų lapas pakeičia ir anuliuoja a nkstesnes jo versijas. Šiame lape duomenys pateikti tik 
informaciniais ir konsultaciniais tikslais. Įvykus techniniams pasikeitimams, šis lapas bet kuriuo metu gali būti koreguojamas. Visa informacija pateikiama sąžiningai ir nesuteikiant jokių garantijų. 
Mes negalime kontroliuoti šių gaminių naudojimo ir apdorojimo, todėl visa atsakomybė tenka naudotojui/ klientui/ paviršius dengiančiam specialistui. Gaminio naudotojas privalo išbandyti 
gaminio tinkamumą ir naudoti jį pagal paskirtį. Jei būtų nustatyta, kad gamintojui tenka atsakomybė, kokia ji bebūtų, ir, dėl kokios priežasties beatsirastų, jos dydis neviršija HEVADEX bvba 
patiektų gaminių vertės. Gaminiai ir sistemos gaminami, vadovaujantis visuotinės kokybės vadybos principais. HEVADEX bvba pasilieka teisę keisti savo gaminių savybes. Naudotojai visada 
privalo susipažinti su naujausia, tam tikroje vietovėje galiojančia, gaminio duomenų lapo versija. Jų kopijos pateikiamos pagal pageidavimą. 

3 lapas iš 3 
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