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Art. 75 mm 02045807
Art. Plus 75 mm 020458071

Art. 100 mm 02045810
Art. Plus 100 mm 020458101

Art. 150 mm 02045815
Art. Plus 150 mm 020458151

PREDNOSTNE TOČKE
NA KRATKO:

znotraj

zunaj

znotraj

zunaj

Obnašanje traka FDB Vario v kritičnih obdobjih leta

FDB Vario / FDB Vario Plus

higrometričnosti (Sd 0,2 - 20 metrov) za tesnjenje pred prostim prehajanjem zraka (noter) in tesnjenje pred vetrom (zunaj). Površina traku je 
posebej razvita za tesnjenje ometa in prekrije steno in slepi podboj ter tako preprečuje pojav špranj na tem delu, kar bi povzročalo disperzije 
zraka.
Vgradnja: poiščemo izbrana mesta, prepričamo se, da so suha in povsem brez sledi maščbo in prahu, v nasprotnem primeru uporabimo 
čistilo USB Primer in površino očistimo. Ko odrežemo ustrezno dolžino traku, odstranimo liner z dela traku kjer je lepilo in ga namestimo na 
slepi podboj ter z valčjkom pritiskamo na površino traku tako, da lepilo optimalno zapolni vse pore in pravilno zatesni spoj, enako ponovimo 
še na površini stene.

Opis in uporaba: trak bele barve izdelan iz več plasti tkanine (PET.PA) spojenih s 
toplotnim varjenjem in premazanih z akrilnim lepilom po celotni površini. Namenjen za 
vgradnjo na vozlišču med slepim podbojem in steno s posebno lastnostjo spremenljive 

FDB Vario

Večplasten TNT PET.PA 
Akrilno lepilo
Silikonski liner - rezan

FDB Vario 75 FDB Vario 100 FDB Vario 150

Trak s spremenljivo 
higrometričnostjo!

Večslojna netkana tkanina z akrilnim 
lepilom za odlično tesnjenje na spojih 
okrog oken.

Kontrolira prepustnost vodne pare 
in je vodotesen.

Na površino lahko nanašamo omet.

Na voljo tudi v verziji plus za vgradnjo 
brez slepih podbojev.

ZIMA POLETJE

RV ca. 60%

RV ca. 80%
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FDB Vario Plus
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Tesnjenje za vodo-zrak-veter

Riwega srl ne nosi odgovornosti za nepravilno rabo njenih proizvodov.

zunaj

znotraj

Alternativna uporabnost traku FDB Vario za zrakotesnost lupine objekta

FDB Vario Plus je nova verzija traku, ki predstavlja poleg celostne oprijemljivosti na eni strani, tudi lepljiv pas na vrhnji 
strani, ki omogoča lepljenje neposredno na okno, oziroma na okvir okna v primeru vgradnje brez uporabe slepih podbojev.

Rešitev brez      
slepega podboja

Tehnični podatki FDB Vario 75 / FDB Vario 100 / FDB Vario 150 /
FDB Vario Plus 75 FDB Vario Plus 100 FDB Vario Plus 150

Material PET.PA
Barva bela
Širina in dolžina 75 mm x 25 m 100 mm x 25 m 150 mm x 25 m
Teža 70 g/m2

Debelina 0,30 mm
Rezan liner 50 + 25 mm 75 + 25 mm 65 + 60 + 25 mm
Odpornost na pretrg vzdolžno 190 N/50mm - prečno 85 N/50mm (±15%)
Podaljšanje do pretrga vzdolžno 25 % - prečno 35% (±15%)
Sd vrednost 0,2 - 20 m
Vodni stolpec / Razred vodotesnosti 300 cm / W1 (EN 1928)
Razred gorljivosti E (EN 13501-1) / B2 (DIN 4102)
Temperaturna obstojnost -40°C/+80°C (Temperatura vgradnje > 0°C)*
UV - obstojnost 3 mesece
Embalaža/Pakiranje 5 x 25 m 4 x 25 m 2 x 25 m
Skladiščenje hraniti na suhem in hladnem, stran od sončnega sevanja, največ 24 mesecev

FDB Vario Plus

Tesnjenje baze lesenih sten (tako 
okvirjev kot X-Lam)

Tesnjenje parne ovire ali zapore na notranji strani v stiku s 
steno, na katero se nanese omet

Tesnjenje spoja med lesenim podom in 
steno, ki bo ometana

Tesnjenje parne ovire na stiku z zidom, ki 
bo ometan

Tesnjenje stika med leseno steno in 
zidom, ki bo ometan

Silikonski liner
Akrilno lepilo

Večplasten TNT PET.PA 

Večplasten TNT PET.PA 

Akrilno lepilo

Akrilno lepilo

Silikonski liner - rezan

Silikonski liner - rezan

*po potrebi se segreje podlago




