greenteQ VARIO 3 TIHEND

greenteQ VARIO 3 TIHEND - TOOTE EELISED
• Tihendamine kolmel tasandil ainult ühe tootega
• Ainult ühe töökäiguga paigaldatav lihtne ja kindel aknatihend
• Erinevate vuukide tihendamine üksnes erinevates mõõtudes
tihenduslindi abil
• Suur kulude kokkuhoid tänu aja kokkuhoiule paigaldamisel
• Paigaldus ei sõltu ilmastikutingimustest
• Vastab EnEV nõuetele ja RAL-paigaldusdirektiivi põhimõtetele
• 100% õhukindel
• Vihmaveekindlus > 600 Pa
• Vuukide heliisolatsioon kontrollitud ift Rosenheimi poolt

Üks tihend kolmel
tasandil
Väljas
Vihmaveekindlus > 600 Pa
Keskel
Soojus- ja heliisolatsioon
Sees
Õhukindel ja aurutõke

greenteQ VARIO 3 TIHEND - 100 % KINDEL PAIGALDUS
Lahendus ühe tihenduslindi
näol
100% täiuslikuks akende
tihendamiseks.

Lihtne ja kindel akende
tihendamise viis
Ainult ühe töökäiguga:
liimimine.

Välistab valesti paigaldamise
Seespool: roheline värvus.

Lihtne ja kindel akende
tihendamise viis
Ainult ühe töökäiguga:
nurkades asetatakse tihend
tihendi vastu.

100% kindel paigaldus VARIO 3 tihendiga
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100 % õhukindel
Tihend, et säästa energiat
Säästuefekt: kuni 200 liitrit
kütteõli vähem aastas!
(greenteQ VARIO 3-ga tihendatud 17
aknaga ühepereelamu, a 5 meetrit
vuuke akna kohta (ühtekokku 86
jooksvat vuugi meetrit). )

greenteQ VARIO 3 TIHEND

100 % Vihmaveekindlus
_ 600 Pa
>
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greenteQ VARIO 3 TIHEND
Kes soovib tänapäeval ehitada tulevikule mõeldes, ei saa üle ega
ümber järjepideva energiasäästu kontseptsioonist.
Energia säästmine saab alguse juba õigetest tihenditest.
Tähelepanu tuleks pöörata juba akende ümbruse asjatundlikule tihendamisele.
Uus greenteQ VARIO 3 tihend on oma heade näitajate poolest tihendamiseks
parim võimalus, sest energiasäästlik ühe tihendi abil saavutatav lahendus
muudab akende paigaldamise kiiremaks, kindlamaks ja lihtsamaks.
Nii funktsioneerib greenteQ VARIO 3 tihend:
Seal, kus muidu oli vaja kasutada kolme toodet, piisab nüüd üksnes ühest,
sest greenteQ VARIO 3 tihend ühendab tänu oma spetsiaalsele ülesehitusele
kõigi kolme tihendamistasandi funktsioone: väljas hoolitseb greenteQ VARIO 3
tihend oma enam kui 600 Pa vihmaveekindluse eest. Keskosa toimib soojust
ja müra isoleerivalt. Sisekülg on õhukindel ja toimib aurutõkkena.
Nii tihendatakse vuugid põhimõttel „sees tihedam kui väljas“.
Kõik üheskoos meetodil on nii võimalik säästa akende tihendamisel oluliselt
tööaega. Üksnes ühe töökäiguga liimitakse tihend aknaraamile, ühendatakse
nurkades tihendiribad ja valmis. Vastupidiselt traditsioonilisele akende
paigalduse meetodile lüheneb tööaeg greenteQ VARIO 3 tihendiga
vähemale kui ¼ ajast.
Kindel paigaldus kogu ulatuses
Paigaldada võib sõltumata ilmastikutingimustest ja see tagab nii vuukide
tõhusa tihendamise. Tihendi õhukindla sisekülje roheline värvus välistab
eksimise paigalduse käigus.
Sageli põrkuvad akende paigaldajad töö käigus äärmuslikele vuukide laiuse
erinevustele. greenteQ VARIO 3 tihend pakub ka siin turvalisust, sest tihendi
võime paisuda tasakaalustab vuukide erinevusi ja ehitusdetailide liikuvust ning
väldib pragude teket. Seepärast piisab vaid vähestest erinevas mõõdus tihenditest
erinevate vuukide tihendamiseks. Saadaval töövahemikega: 5-10 mm, 7-15 mm
ja 10-20 mm ning akendele paigaldussügavusega 60, 70 ja 90mm.
greenteQ VARIO 3 tihendi näol oleme toonud turule tulevikku suunatud
vuugitihenduslindi, mis oma suurepäraste omadustega ei vasta üksnes uue
EnEV- ja RAL-paigaldusdirektiivi nõuetele. Lisaks sellele tuleb nimetatud
tihend optimaalselt toime energiasäästlikule ehitusele esitatavate nõuetega.

Laius/töövahemik

Lengi laius

Rullis

Karbis

Värv

greenteQ artikli-nr.

54 / 5-10 mm

60 m

5,6 m

5 rulli

antratsiit

180.027 / 5405

64 / 5-10 mm

70 m

5,6 m

4 rulli

antratsiit

180.027 / 6405

84 / 5-10 mm

90 m

5,6 m

3 rulli

antratsiit

180.027 / 8405

54 / 7-15 mm

60 m

4,3 m

5 rulli

antratsiit

180.028 / 5407

64 / 7-15 mm

70 m

4,3 m

4 rulli

antratsiit

180.028 / 6407

84 / 7-15 mm

90 m

4,3 m

3 rulli

antratsiit

180.028 / 8407

54 / 10-20 mm

60 m

3,3 m

5 rulli

antratsiit

180.029 / 5410

64 / 10-20 mm

70 m

3,3 m

4 rulli

antratsiit

180.029 / 6410

84 / 10-20 mm

90 m

3,3 m

3 rulli

antratsiit

180.029 / 8410
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