Tyvek ir AirGuard
Inner Strength
®

®

Beribiai energijos efektyvumo ir
sandarumo sprendimai
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Kokie privalumai jūsų projektui?
Naudojant Tyvek ir AirGuard
®

®

Dėmesys aplinkai

Mažiau atliekų, didesnis efektyvumas ir patvarumas

Energijos efektyvumas

Išteklių, energijos, sąnaudų tausojimas

Oro kokybė

Geresnė oro ir garso kokybė, mažesnė tarša patalpose

Komfortas

Didesnis komfortas pastato viduje

Sandarumas

Energijos švaistymo mažinimas, oro pralaidumo pašalinimas
arba sumažinimas

Patvarumas

Ilgesnis naudojimo laikas

Užtikrinkite optimalų sandarumą
ir ilgalaikį efektyvumą
Kodėl sandarumas toks svarbus?
Skirdami didelį dėmesį pažangiems sprendimams ir pasitelkdami energiją taupančius bei
tvarius statybos metodus, mes vis geriau suprantame nekontroliuojamo oro pralaidumo
trūkumus.
Pastatų energijos efektyvumo reikalavimai ir nuostatai nuolat griežtėja. Jeigu pastato atitvaros
yra pralaidžios orui, dėl konvekcijos gali įvykti šilumos nuostolis. Tinkamos garų ir oro srautų
izoliacinės membranos (GOM), kvėpuojančios membranos, juostų ir kitų produktų parinkimas
padeda sukurti termiškai efektyvų statinį, kuriame nesikaupia kondensatas.
Naudojant vieną iš „DuPont “ membranų „AirGuard “, jūsų šilumos izoliacijos ir sienų
konstrukcijos išliks sausos ir tai padės jums sumažinti energijos suvartojimą. Be tinkamos
izoliacinės plėvelės GOM parinkimo, labai svarbu užtikrinti, kad jūsų pastato atitvaros būtų
hermetiškos ir atsparios vėjui. Todėl turi būti užsandarinti tarpai tarp ir aplink izoliacines
plėveles AVCL ir kvėpuojančias membranas. Naudodami „DuPont “ priemones, galite pasirinkti
tinkamus produktus, papildančius ir patobulinančius „DuPont “ pastato atitvarų sprendimus
„Tyvek “. Lipniosios juostos ir kiti produktai sukurti specialiai naudoti su „DuPont “ ir kitomis
membranomis, siekiant sumažinti ar visiškai išvengti nekontroliuojamo oro pralaidumo.
™

®

™

™

®

™
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Produktų portfolio
DuPont stogų membranos Tyvek
™

• Naudojamas išorėje
• Naudojamas viduje

®

• Tyvek Soft
®

• Tyvek Solid
®

• Tyvek Pro
®

• Tyvek Supro
®

• Tyvek Metal
®

Tyvek ir AirGuard priedai sandarinimui
®

®

•• Tyvek Tape Plus, akrilinė juosta

••  Tyvek FlexWrap NF

••  Tyvek Metallised Tape

••  Tyvek FlexWrap EZ

NAUJI

••  Tyvek Plastering Tape juosta

NAUJI

••  Tyvek butilinė juosta

•  AirGuard juosta

NAUJI

• Tyvek UV Façade juosta

• AirGuard Sealant (sandariklis)

EN
NAUJI

••  Tyvek Primer (gruntas)

NAUJI

®

®

®

®

••  Tyvek dvipusio lipnumo juosta
®

®

®

ENA

NAUJI

®

®

®

®
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ENA
ENA
ENA
A

ENA

DuPont AirGuard
garų ir oro srautų izoliacinės
membranos (GOM)
™

®

• DuPont AirGuard SD23
™

®

• DuPont AirGuard Reflective
TM

®

• Tyvek AirGuard Smart
®

®

ENA

NAUJI

DuPont Tyvek fasadams ir
mediniams pastatams
™

®

• Tyvek Soft
®

• Tyvek Solid
®

• Tyvek Pro
®

• Tyvek Housewrap
®

• Tyvek FireCurb Housewrap
®

®

• Tyvek UV Façade
®
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Paprasta ir efektyvu
(energijos požiūriu):
Tyvek ir AirGuard produktai,
skirti sandarumui pastato viduje
®

®

AirGuard oro ir garų izoliacinė plėvelė
®

AirGuard SD23
®

Ypatingai mechaniškai tvirta garų ir oro srautų izoliacinė membrana stogams,
sienoms ir luboms
• Nepralaidi garams
• Hermetiška
• Tvirta ir atspari mechaniniam poveikiui
• Plona ir lengvai montuojama

Matmenys: 1.5m x 50m; 2.8m x 50m

YEAR
ANS***

DE
WARRANTY
GARANTIE

YEAR*

WARRANTY

YEA

WARRA

AirGuard Reflective
®

Mechaniškai tvirta, su aliuminio sluoksniu garų ir oro srautų izoliacinė membrana
(GOM), padidinanti pastato šiluminį efektyvumą
• Hermetiška ir itin atspari garams bei vandeniui
• Atspindi iki 95% spinduliuojamos šilumos
•S
 umažina šilumos nuostolius, padidina statinio atitvarų R vertę
• Aukščiausio lygio atsparumas mechaniniam poveikiui
• Reikšmingai sumažina kondensacijos riziką

Matmenys: 1.5m x 50m
YEAR
ANS***

DE
WARRANTY
GARANTIE
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YEAR*

WARRANTY

YEA

WARRA

Tyvek AirGuard Smart
®

®

Garų ir oro srautų izoliacinė membrana (GOM), išsiskirianti itin kintamu atsparumu
garams. Apsaugo nuo konstrukcinių pažeidimų ir izoliacijos efektyvumo praradimo,
prisitaiko prie skirtingų drėgmės sąlygų ir reguliuoja pastato elementų drėgnumą
• Trumpesnis džiūvimo laikas
• Patvariems ir sveikatai nekenkiantiems pastatams
• Didesnis energijos efektyvumas
• Papildomas džiovinimas atsiradus neplanuotai drėgmės
infiltracijai
• Didesnis komfortas pastato viduje
• Tyvek prekių ženklo patikimumas –
tvirtas ir patvarus produktas
®

***
Matmenys:
x 50m
YEAR
ANS1.5m
YEAR*

DE
WARRANTY
GARANTIE

WARRANTY

YEAR*

WARRANTY

YEAR*

WARRANTY
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Lipniosios juostos ir kiti produktai
Tyvek ir AirGuard produktai sandarinimo darbams
®

®

Tyvek Tape Plus, akrilinė lipni juosta (2062B)
®

Vienpusio lipnumo DuPont Tyvek (HD-PE) juosta su modifikuotais akriliniais klijais ir
su arba be popierinės atskyrimo juostelės.
™

®

• Tinka sandarinti membranų užlaidoms, tačiau labiausiai tinkama sandarinti tarpams prie apvalių angų bei tvarkant Tyvek
membranų ir AirGuard garų ir oro srautų izoliacinių membranų
pažeidimus.
• Atskyrimo juostelė idealiai tinka AirGuard garų izoliacinei
plėvelei sandarinti aplink langus ir duris.
®

®

®

2062B matmenys: 60mm x 25m
Ritinių skaičius dėžėje: 75mm: 8 / 60mm: 10

Tyvek dvipusio lipnumo juosta
®

(1310D)

Dvipusio lipnumo juosta idealiai tinka sujungti persidengimams ir jungti Tyvek
membranoms su lygiais paviršiais.

®

• Puikios sukibimo savybės, esant ypač drėgnoms sąlygoms.
• Stiprus pirminis sukibimas.
• Rekomenduojama naudoti su Tyvek UV Façade, tačiau
tinka visoms Tyvek membranoms ir AirGuard garų ir oro
srautų izoliacinėms membranoms.
®

®

Matmenys: 5
 0mm x 25m
Ritinių skaičius dėžėje: 12
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®

Tyvek dvipusio lipnumo juosta (1310D) - NAUJIENA
®

Dvigubo lipnumo akrilinė juosta, skirtai laikinai tvirtinti garų izoliacinę plėvelę ir
išdėstyti ribotoje erdvėje.

Matmenys: 20mm x 25m
Ritinių skaičius dėžėje: 10

Tyvek butilinė juosta (1310PT)
®

Dvipusis butilo pagrindo sluoksnis, naudojamas formuojant drėgmei ir orui sandarias
jungtis tarp Tyvek membranos ar AirGuard oro ir garų izoliavimo sluoksnio ir
dažniausiai naudojamų statybinių medžiagų.
®

®

• Produktą galima naudoti su plytomis, blokeliais, akmens,
medienos ar metalo gaminiais ir dauguma plastikinių gaminių.
• Tyvek juosta su butilo danga yra efektyviausia, kai naudojama
spaudžiant, pvz., medine lentele, ir rekomenduojama naudoti
ties perimetru, prie kaminų, atramų ir sandarinant vinių angas
bei aplink elektros lizdus.
®

Matmenys: 2
 0mm x 30m; 50mm x 30m
Ritinių skaičius dėžėje: 8 (20 mm x 30 m)
4 (50 mm x 30 m)

Tyvek Plastering juosta (1310PT) - NAUJIENA
®

Itin veiksminga hermetiška ir prie drėgmės prisitaikanti sandarinimo juosta, kurią
galima tinkuoti. Hermetiškai sujungia tokias sudėtingas vietas kaip langų, durų
ir medienos jungtys su blokeliais, plytomis, medžiu, metalu, betonu ir pan. Šis
produktas tinkamas naudoti išorėje ir viduje.
Matmenys: 80mm x 25m / 150mm x 25m
Ritinių skaičius dėžėje: 6 (80 mm x 25 m)
4 (150 mm x 25 m)
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Tyvek FlexWrap EZ ir NF (2064FW ir FLEXNF)
®

• Labai efektyvi, lanksti, lipni hidroizoliacinė juosta.
• Ypatingai gelbsti hermetizuojant aplink langus, duris,
vidines sienas aplink dūmtraukius, vamzdžių jungtis ir bet
kurias nestandartines formas.
• Sukurta taip, kad užtikrintų tolydumą, suderinamumą
ir vientisumą su visomis Tyvek kvėpuojančiomis
membranomis ir AirGuard garų ir oro srautų izoliacinėmis
membranomis.
®

®

Matmenys: 60mm

x 10m (EZ)
152mm x 23m (NF)
Ritinių skaičius dėžėje: 3 (60mm)
1 (152mm)

AirGuard juosta (1310V) - NAUJIENA
®

Labai efektyvi hermetiška, garų izoliacinės plėvelės klijavimo juosta. Labai lanksti bei
tampri, lengvai nuplėšiama rankomis ir itin tvirtai prilimpanti prie visų lygių ar šiurkščių
paviršių, pavyzdžiui, polietileno plėvelių, neaustinių pluoštų, medienos ar PVC.
Matmenys: 6
 0mm x 25m
Ritinių skaičius dėžėje: 10
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Tyvek metalizuota juosta (2060M)
®

Vienpusio lipnumo, šilumą atspindinti juosta, skirta klijuoti Tyvek Reflex, AirGuard
Reflective ir AirGuard Reflective E plėvelių užlaidoms.
®

®

®

• Idealiai tinka klijuoti aplink apvalias angas, vamzdžius,
langus ir duris.
• Pagaminta iš Tyvek metalizuotos membranos ir
modifikuotų akrilinių klijų.
• Suteikia ilgalaikį tvirtumą.
®

Matmenys: 7 5mm x 25m
Ritinių skaičius dėžėje: 8

Tyvek Primer (gruntas) (1310P) - NAUJIENA
®

Permatomas gruntas, kuris patvariai sukimba su paviršiumi vos
sukietėjęs. Greitai kietėja. Rekomenduojamas norint užtikrinti gerą
sukibimą su labai akytais kaip: betonas, keraminis ar silikatinis
blokelis, OSB, medžio plaušo plokštė ir pan.
Talpa: 1L
Butelių skaičius dėžėje: 6


AirGuard Sealant (sandariklis) (1211S) - NAUJIENA
®

Lipni sandarinimo medžiaga, sukurianti patvarias, lanksčias ir
sandarias jungtis bei struktūrinius sujungimus, taip pat tinkama garų
izoliacinėms plėvelėms tvirtinti prie daugelio paviršių. Puikiai prilimpa
prie daugelio tokių paviršių kaip akmuo, betonas, gipsas, gipso
plokštės ir mediena.
Talpa: 310ml
Kasečių skaičius dėžėje: 2
0
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Akrilinės juostos

Tyvek Tape
Plus, akrilinė
lipni juosta

Tyvek
UV
Facade
juosta

Tyvek
metalizuota
juosta

Tyvek
dvigubo
lipnumo
juosta

2062B
(60mm)

1312F
(75mm)

2060M
(75 mm)

1310D
(50 mm)

X

X

®

Jungtys ir kiti naudojimo būdai

Medžiagų suderinamumas ir naudojimo rekomendacijos

Persidengimai ir
bendrieji pataisymai

Naudojimas

®

®

®

Viduje

X

Išorėje

X

X

X

X

Tyvek stogų membranos (EN13859-1)









Tyvek fasadų membranos (EN13859-2)









®

®

Tyvek UV Façade (EN13859-2 su atviru fasadu)
®





AirGuard (EN13984)









Mūras / betonas / tinkas (lygus)









Plytos / blokai / betonas / tinkas (šiurkštus)









Gipso plokštė









®

Karnizo laikomoji konstrukcija



Langų / durų rėmai (PVC, mediena, aliuminis)









OSB ir medienos plaušo plokštės









Rąstinė mediena (šiurkšti, pjauta)









Rąstinė mediena (obliuota, šlifuota)









Metalas (aliuminis, plienas, varis ir kt.)









Garų kontrolės sluoksnis (PE, PVC, PP, PES, Alu ir kt.)









Vamzdžių jungtys (plastikinės ir metalinės)







Vielos / laidų jungtys







Aplink elektros lizdus







Langai ir durys prie medinių rėmų (viduje)



Langai ir durys prie medinių rėmų (išorėje)



Langai ir durys prie plytų ir blokų (viduje)*



Langai ir durys prie plytų ir blokų (išorėje)*













Tinkuojamas paviršius arba po pirmu tinko sluoksniu*
Laikinas oro ir garų izoliacinių plėvelių GOM
tvirtinimas prie gegnių
* Būtinas gruntavimas (Taip / Ne): žiūrėkite pagal medžiagų suderinamumą ir naudojimo rekomendacijas
■ Rekomenduojama naudoti gruntą - ● Rekomenduojama ir skirta naudoti - ● Veikia tinkamai, tačiau paskirtis kita
12



Juostos su butilo danga

Kita

Tyvek
dvigubo
lipnumo
juosta

Tyvek
butilinė
juosta

Tyvek
FlexWrap
NF

Tyvek
FlexWrap
EZ

Tyvek
Plastering
juosta

AirGuard
juosta

1310D
(20 mm)

1310B
(20/50 mm)

FLEXNF
(152mm)

2064FW
(60mm)

1310PT
(80/150mm)

X

X

X

X

X

X

X

X

X





















































































®

®

®

®

®

AirGuard
Sealant
(sandariklis)

Tyvek
Primer
(gruntas)

1310V
(60mm)

1211S

1310P

X

X

X

®

®

®

X
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Pastatas turi būti sandarus iš vidaus

Pastatas turi būti sandarus iš išorės

Garų ir oro srautų izoliacinės
membranos (GOM)

Kai šie du reikalavimai įvykdomi, garantuojami
optimalūs rezultatai (A++, A+ ir A klasės)

Kai naudojate Tyvek ir AirGuard
®

14

®

Visuomet įvertinkite patvirtinimą iš

Sertifikuotos institucijos

Patikrinkite, ar pateikiami duomenys apie

Efektyvumą bėgant laikui

Įsitikinkite, kad produktai tikrai

Tinka pagal paskirtį

Garui laidžios membranos

DUPONT™ TYVEK®
STATYBOS KOMPETENCIJOS
CENTRAS

DuPont Tyvek Statybos kompetencijos centras yra pastato atitvarų įrengimo ir geriausios
projektavimo praktikos žinių šaltinis. Centras kaupia informaciją apie priimamus statybos
reglamentus, tvarios statybos praktiką ir oro, vandens ir šilumos efektyvaus naudojimo sprendimus.
Centras gali jums padėti:
TM

•
•
•
•
•
•
•

®

pasirinkti pastato atitvarų statybos medžiagas ir būdus,
pasitikrinti, ar projektas atitinka, statybos standartų reikalavimus,
padidinti energetinį efektyvumą,
užtikrinti oro kokybę patalpų viduje,
pagerinti pastato patvarumą,
padidinti darbo našumą statybos aikštelėje,
sukurti konkrečias projekto specifikacijas ir planus.

Mes turime techninę biblioteką, kurioje yra visi mūsų duomenų lapai, montavimo nurodymai ir
sertifikatai: BBA, NSAI, CE ir kt.
Taip pat galite susisiekti su mūsų Technikos skyriumi:
Telefonu : +370 656 91275 (lietuvių kalba) arba 08444 068 722 (anglų kalba)
Skambindami Technikos skyriui, spauskite 1 (anglų kalba)
El. paštu: s arunas.palepsaitis@dupont.com (lietuvių ir rusų kalbomis) arba
tyvek.construction@dupont.com (anglų kalba)

Teikiame šias profesionalias technines paslaugas:
•
•
•
•
•
•

Skaičiavimai, pvz., kondensacijos, U vertės ir kt.
Mokymai, vizitai į statybos aikšteles ir praktiniai priemonių
rinkinio aptarimai
Tęstinis profesinis tobulėjimas
Statinių informacinio modeliavimo biblioteka
Darbalaukio projektų peržiūra
Ir dar daugiau naudingos ir draugiškos pagalbos.

https://www.bimobject.com/en/product?brand=dp-tyvek

Tyvek ir AirGuard
®

®

DuPont Tyvek pažangus prekių ženklas, statybos mokslo lyderis, kurio produktai
atitinka dabartinius ir net būsimus statybų reikalavimus. Gamintojas siūlo tik tokias
statybines medžiagas, kuriomis galite pasitikėti. Siekdamas patenkinti naujausių
energijos efektyvumo sprendimų ir tvirtumo pastatų viduje poreikį, DuPont Tyvek
pristato AirGuard – produktus, užtikrinančius didžiausią efektyvumą ir patikimą
pastatų vidinį sandarumą. Pastaruoju metu visame pasaulyje išmetamų teršalų
kiekio mažinimui ir energinio efektyvumo gerinimui skiriamas didžiulis dėmesys, tad
kviečiame jus pasitikėti prekiniu ženklu, kuris jau kelis dešimtmečius yra pagrindinis
statybos sprendimų kokybės ženklas, turintis pasaulinį statybos kompetencijų tinklą.
Tyvek ir AirGuard yra nepralenkiamo energijos efektyvumo garantija.
™

®

™

®

®

®

®

Naudojant Tyvek ir AirGuard , pasitikėjimas didėja savaime.
®

®

Dėl detalesnės informacijos prašome susisiekti:
DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à r.l.
L-2984 Luxembourg
Tel.: +352 3666 5885
www.construction.tyvek.com
energy-efficiency.dupont.com
DuPont™, DuPont Oval logotipas ir visi produktai, jei nenurodyta kitaip, žymimi ™,

16prekių ženklai. © 2019 DuPont.

SM

arba ® yra DuPont de Nemours, Inc. filialų prekių ženklai, paslaugų ženklai ar registruotieji

