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greenteQ aknatihenduslint DUO plus EW  

greenteQ aknatihenduslint DUO plus EW on sobiv 

kasutuseks akende ning fassaadide sisemisel ning 

välimisel tihenduskihil. greenteQ aknatihenduslint 

DUO plus EW koosneb spetsiaalsest niiskust 

reguleerivast kilest, mis on varieeruva Sd 

väärtusega. Seeläbi on kindlustatud aastaringne 

kuivus piludes. Iseliimuv kinnitusriba võimaldab 

väga kerget, täielikult kaetud krohvitava 

tihenduslindi paigaldust. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Toote eelised: 

• Tihenduslint nii sisemiseks kui välimiseks tihendamiseks: puudub segiajamise tõenäosus 

• Spetsiaalne fliispealispind suurepäraste omadustega üle krohvimiseks või üle kleepimiseks 

• Sobib renoveerimis- ning uusehitustöödeks erinevatele aknaraamidele 

• Paigaldusvõimalused: ühepoolsed-vastastikpoolsed (EW) 

• Tugev krohvinakkumine 

• Eraldi liimi pole tarvis 

  

Kontrollitud omadused ning tehnilised andmed: 
• Ehitusklass vastavalt DIN EN13501-1: class E 

• Vuukide vihmapidevus vastavalt DIN EN 1027 ≤ 1.050 Pa 

• Vuukide läbilaskekoefitsent vastavalt EN 1026: a ≈ 0 m
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• UV kindel: ca. 3 kuud 

• Sd väärtus - vastavalt DIN EN ISO 12572: ca 0.2 m ≤ sd ≤ 5,0 m 

• Temperatuurikindlus: umbes -40°C kuni +80°C  

• Ökoloogiline raport vastavalt EMICODE EC 1 PLUS  

 
MÕÕDUD 

Artikkel Nimetus Suurus Kinnitus Rulli pikkus Pakendis 

180.020/7085 EW 85 85 mm Liimiriba 30 m 120 m 

180.020/7125 EW 125 125 mm Liimiriba 30 m 60 m 

 

VBH tootevalikusse kuuluvad veel mitmed ehituskeemia tooted nagu: 

• Montaaživahud   

• Isepaisuvad tihendid   

• Silikoon- ja akrüülhermeetikud   

• Ehitusliimid & pahtlid 

• Puhastusvahendid  

• Värvid
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greenteQ aknatihenduslint DUO GT plus EW (koos krohviribaga) 

greenteQ Folie DUO GT plus EW on sobiv 

kasutuseks akende ning fassaadide sisemisel ning 

välimisel tihenduskihil. See on varustatud 

krohvivõrguga. greenteQ Folie DUO GT plus EW 

koosneb niiskust reguleerivast spetsiaalsest kilest 

varieeruva sd väärtusega. Seeläbi on kindlustatud 

aastaringne kuivus piludes. Iseliimuv kinnitusriba 

võimaldab väga kerget, täielikult kaetud krohvitava 

tihenduslindi paigaldust. greenteQ Folie DUO GT 

plus EW omab ühepoolselt isekleepuvat 

krohvivõrku, mis pakub krohvimisel täiendavat 

haakumist. 

 

 

 

 

 

 

Toote eelised: 
• Tihenduslint nii sisemiseks kui välimiseks tihendamiseks: puudub segiajamise tõenäosus 

• Spetsiaalne fliispealispind suurepäraste omadustega üle krohvimiseks või üle kleepimiseks 

• Sobib renoveerimis- ning uusehitustöödeks erinevatele aknaraamidele 

• Paigaldusvõimalused: ühepoolsed-vastastikpoolsed (EW) 

• Isekleepuva krohvivõrguga täiendavaks haakumiseks 

• Vastab EnEV hoone välistele õhutiheduse normidele 

• Tugev krohvinakkumine 

• Eraldi liimi pole tarvis 

  

Kontrollitud omadused ning tehnilised andmed: 
• Ehitusklass vastavalt DIN EN13501-1: class E 

• Vuukide vihmapidevus vastavalt DIN EN 1027 ≤ 1.050 Pa 

• Vuukide läbilaskekoefitsent vastavalt EN 1026: a ≈ 0 m
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• UV kindel: ca. 3 kuud 

• Sd väärtus - vastavalt DIN EN ISO 12572: ca 0.2 m ≤ sd ≤ 5,0 m 

• Temperatuurikindlus: umbes -40°C kuni +80°C  

• Ökoloogiline raport vastavalt EMICODE EC 1 PLUS  

 
MÕÕDUD 

Artikkel Nimetus Suurus Kinnitus Rulli pikkus Pakendis 

180.020/6100 EW 100 100 mm Liimiriba 30 m 120 m 

180.020/6140 EW 140 140 mm Liimiriba 30 m 60 m 

 

VBH tootevalikusse kuuluvad veel mitmed ehituskeemia tooted nagu: 

• Montaaživahud   

• Isepaisuvad tihendid   

• Silikoon- ja akrüülhermeetikud   

• Ehitusliimid & pahtlid 

• Puhastusvahendid  

• Värvid 

 


