
 
 

 
 

A lakó- és kereskedelmi épületek energia-
hatékonysága nagymértékben az épület 
külső burkolatában felhasznált anyagok 
kontinuitásától függ. Az energia meg-
őrzésének egyre növekvő igényeit 
szem előtt tartva, a DuPontTM 
Tyvek® termékei segíthetnek Önnek 
elérni ezeket a környezeti célokat. 
A Tyvek® kiegészítő termékcsaládot 
azért fejlesztettük ki, hogy meg-
erősítsük és fokozzuk az épületek 
Tyvek® burkolat-megoldá-sait. 
A termékválaszték olyan ragasztó-
szalagokat és tömítő-anyagokat foglal 
magában, amelyeket kifejezetten a 
Tyvek® membránok számára terveztek 
 

 
 

az épületburkolaton keresztül kiáramló szabá-
lyozatlan levegő mennyiségének csökken-

tésére. 
A teljes rendszer kapcsolódik a belső 
szellőzés irányításához, hogy az épület-
ben szabályozott bejövő és kimenő 
légáramlást tegyen lehetővé, hozzá-
járulva így télen és nyáron is a belső 
hőmérsékletek fenntartásához és az 
energiaköltségek csökkentéséhez. 
A valódi Tyvek® kiegészítők alkalma-
zása kompatibilitást biztosít a Tyvek® 

rendszerrel, valamint hosszútávú telje-
sítményt és élettartamot garantál. 

 
 

DuPontTM Univerzális Tömítőanyag (1210S)  
Poliuretán (PU) tömítőanyag minden típusú 
DuPont membrán átlapolásához, fához, PVC-
hez, betonhoz, téglához / építő-elemhez és a 
legtöbb műanyaghoz. Alacsony hőmérsékleten 
is alkalmazható, belső és külső használatra is 
alkalmas, vízálló. Kitűnően ellenáll az örege-
désnek, és külső felületeken alkalmazva is ki-
váló a teljesítménye. 
Szín: Szürke 
Töltőtérfogat: 310ml 
Kiszerelés: 12 db / doboz 
 
DuPontTM Kétoldalas Ragasztószalag (1310D) 
Kétoldalas akril ragasztószalag, amely ideális a 
Tyvek® membránok átlapolásainak rögzítés-
éhez és a kötési pontok sima felületté alakítá-
sához. Kitűnő ragasztó tulajdonságokkal ren-
delkezik még extrém páratartalmú körül-
mények között is. Erős kezdeti tapadású. A 
Tyvek® UV Facade (homlokzat) termékhez 
ajánljuk, de minden Tyvek® membránhoz al-
kalmas. 
Szín: Átlátszó 
Tekercs mérete: 50mm x 25m 
Tekercsek száma: 10 db / doboz 
 
Tyvek® Ragasztószalag (2060B) 
Egyoldalas ragasztószalag az átlapolások rög-
zítéséhez, furatokhoz, csövekhez vagy abla-
kokhoz. A Tyvek® SD2 termékhez ajánljuk, de 
minden Tyvek® membránhoz alkalmas. Tyvek® 
anyagból és akril ragasztóból készült az időtál-
ló és hosszú élettartamú kötésekhez. 
Szín: Fehér 
Tekercs mérete: 75mm x 25m 
Tekercsek száma: 6 db / doboz 

Tyvek® Metalizált Ragasztószalag (2060M) 
Egyoldalas reflexiós ragasztószalag az átlapo-
lások rögzítéséhez a Tyvek® Enercor® Roof 
(tető) és a Tyvek® Reflex / Tyvek® Enercor® 
Wall (fal), valamint a DuPontTM AirGuard® 
rendszerekhez. Ideális furatokhoz, csőhálózat-
okhoz, ablakokhoz és ajtókhoz. Metalizált 
Tyvek® anyagból és akril ragasztóból készült. 
Egyszeri alkalmazása is időtálló és hosszú 
élettartamú kötést eredményez. 
Szín: Ezüst 
Tekercs mérete: 75mm x 25m 
Tekercsek száma: 6 db / doboz 
 
Tyvek® Butil Tömítőszalag (1310B) 
Kétoldalas butil alapú tömítőszalag, melyet a 
nedvesség- és a légmentes tömítések kialakí-
tásához alkalmazhatunk a Tyvek® membrán 
és a leggyakrabban használt építőanyagok kö-
zött. A termék kompatibilis a téglafalazattal, 
blokkfalazattal, a kőfalazattal, a gerendákkal, a 
fémekkel és a legtöbb műanyaggal. Tyvek® 
Butil Tömítőszalag akkor a leghatékonyabb, ha 
teher nehezedik rá, például gerendák alatt, de 
ajánlott kéményekhez, alátámasztási pontok-
hoz vagy elektromos dugaszolóaljzatokhoz. 
Szín: Fekete 
Tekercs mérete: 20mm x 30m 

50mm x 30m 
Tekercsek száma: 8 (20mm x 30m) / doboz 

4 (50mm x 30m) / doboz 

 DuPontTM Ragasztók és tömítőanyagok 
 OPTIMÁLIS LÉGMENTES ZÁRÁS ÉS TARTÓS TELJESÍTMÉNY 



 
 
 
 
 

Standard termékek       

Tyvek® Supro      
Tyvek®  Framewrap      
Tyvek®  Housewrap      
Tyvek®  SD2       
Speciális termékek       

Tyvek® Metal      
Tyvek® UV Facade      
DuPontTM Climate Systems      

Tyvek® Enercor® Roof      
Tyvek®  Reflex/Enercor®  Wall      
DuPontTM AirGuard®       
Anyagok      

Kő / beton / vakolat (sima)      
Tégla / blokk / beton (érdes)      
Gipszkarton lemez      
Eresz      
Ablakkeret / ajtókeret      
Fém felület      
Fagerenda (érdesen fűrészelt)      
Fagerenda (gyalult)      
Elemek      

Csőfurat (műanyag)      
Csőfurat (fém)      
Vezeték / kábel      
Kémény      
Kémény (sarkokhoz)      
Dugaszolóaljzat köré      
Egyéb      

Javításhoz      
Szegeléshez (gerenda alatt)      
Jó kialakításhoz      
Átlapolásokhoz      
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Minden DuPontTM Tyvek® membrán kiterjedt tesz-
telésen ment át a CE tanúsítás céljából. 

DuPont Tyvek 
29, Hither Green Trading Estate 
Clevedon, North Somerset BS21 6XU 
Tel: 01275 879 770 
Fax: 01275 879 773 
E-mail: tyvek.construction@dupont.com 
 
 

www.construction.tyvek.com 


