DuPont™ Tyvek®-i paigaldusjuhised
Seinatarvikud Tyvek® Housewrap (1060B või 3060B), Tyvek® FireCurb™ Housewrap (2066B), Tyvek® Soft
(1560B), Tyvek® Solid (1580B)
Peamised eelised
 10 aastat kestev piiratud garantii.*
 Materjale on lihtne kasutada, lõigata ja ümber detailide vormida.
 Väldib tuule läbipuhumist ja seega soojakadusid.
 Juhib tõhusalt niiskust.
 4 kuud UV-kiirguse mõjusfääris funktsionaalsuse muutuseta.
 Järeleproovitud vastupidavus.

Tyvek®-i tuuletõkkekile paigaldamine ehitusplatsil algab alusplaadist või alustalast ülespoole.
Tyvek®-i kile tuleb kinnitada vähemalt 100 mm allpool alumist puittala, tavaliselt alusplaadile.
Tyvek®-i tuuletõkkekile tavalisel paigaldusmeetodil rullitakse see laudise/sõrestiku pinnale
rõhtsalt lahti. Samas võib kilet paigaldada ka püstsuunas, kui nii on sobivam.
Alustades 300 mm kaugusel nurgast, mähkige Tyvek®-i kile täielikult laudise laua välispinna
ümber. Tyvek®-i kile ülemine paan peab katma alumist, et vältida mööda seina alla voolava vee
sattumist kile taha.
Kõige parem on kinnitada Tyvek®-i kile kohe lahtirullimise ajal lattidega, et vältida pinnale
jäävaid naela- või klambriauke.
Kui see ei ole võimalik, siis kinnitage kile tsingitud papinaelte või roostevabast terasest
klambritega (Soovitus: rõhtsuunaline vahe kuni 600 mm,
püstsuunaline vahe kuni 300 mm, kuid arvestage, et need kinnitid tuleb hiljem tihendada ja
katta roovidega.)
Tõmmake Tyvek®-i kile akna- ja ukseavade peale ning kinnitage ava ümber 150 mm kaugusel
naelte või klambritega. Kile püstsuunalised ülekatted peavad olema vähemalt 150 mm laiused.
Erinevate osade vahelised rõhtsuunalised ülekatted ja süvendite servade või ääriste ülekatted
peavad olema vähemalt 100 mm laiused. Soovitatav on tihendada ülekatted Tyvek®-i
akrüülteibi või Tyvek®-i kahepoolse teibiga.
Kui Tyvek®-i kile on paigaldatud, lõigake akna- ja ukseavadesse X-kujulised nurgast nurka
ulatuvad sisselõiked, keerake servad sissepoole ja kinnitage need naelte või klambritega
palestiku külge.
Tihendage nurgad Tyvek®-i akrüülteibiga või ääristusmaterjaliga DuPont™ FlexWrap NF. Kui
aknad ja uksed on juba paigaldatud, keerake kile vee sissetungi
vältimiseks ülespoole, vastu raami.
Seina sõrestikuposte saab märgistada lihtsalt veekindla markeri abil.
Torude läbiviigud, akende vuugid ja muud osad võib tihendada veel
Tyvek®-i akrüülteibiga. Muude pindade, nt müüritise ühendused tuleb
teha Tyvek®-i butüülteibiga.
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Kahjustused
Kõik Tyvek®-i kahjustused tuleb parandada Tyvek®-i akrüülteibiga.
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DuPont de Nemours (Luxembourg) S.àr.l.
L-2984 Luxembourg
Tel +352 3666 5885
Faks +352 3666 5021
Lisateavet saate veebilehelt:
www.construction.tyvek.com

Meetodeid ning materjalide ja ehitusdetailide kasutamist puudutavad soovitused põhinevad ettevõtte DuPont kogemustel ja olemasolevatel teadmistel, mis on heas usus edastatud üldiste juhistena projekteerijatele, ehitusettevõtetele ning
tootjatele. Siinkohal toodud teave ei asenda mingil juhul vajalikke katseid, mida peate toodete sobivuse määramiseks tegema. Et me ei suuda kõiki tegelikke lõppkasutustingimusi ette näha, võidakse toodud teavet uute andmete või
kogemuste ilmnemisel muuta. Ettevõte DuPont ei vastuta mingil määral selle teabe kasutamisest tulenevate tagajärgede eest. Käesoleva trükise ühtki osa ei saa pidada litsentsiks tegutseda patendiõiguse alusel ega soovituseks seda rikkuda.
* piiratud garantii antakse nõudmisel
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