
Täiuslik soojustus 
vajab täiuslikku 
teipi



Paranda
soojustust 
Rectitape®-iga

Soojustus veelgi tõhusamaks

Kui soovite energiatarbimist oluliselt vähendada, vajate
Rectitape®-i, mis tagab parima isolatsiooni ja täiusliku
viimistluse.

Kui soovite täiuslikku soojustust, siis 
kasutage kindlasti ka isolatsiooniteipi
Rectitape®. Rectitape® tihendab ja kaitseb 
liginullenergia- ja passiivhoonete ehitamisel 
kasutatud PIR/PUR soojustusplaatide
ühenduskohti õhu- ja niiskuslekete eest.



Teip on spetsiaalselt ette nähtud Recticel® soojustusplaatide 
nurkade ja liidete veekindlaks ja tuulekindlaks kleepimiseks. 
See tagab Teile pideva isolatsiooni ja kaitseb
ühenduskohtades tekkida võivate soojuskadude eest.

Rectitape® i isolatsiooniteip
on saadaval kahe laiusega:
5 cm plaatide liitekohtade 
jaoks ja 30 cm nurkade jaoks.

Ei ole kahtlustki:  
Rectitape® isolatsiooniteip pakub Teile kõige
tõhusamat tihedust.

Lihtne paigaldus

Nagu kõik Recticel Insulationi tooted, on ka Rectitape®

i väga lihtne kasutada. Liimiküljel  kattepaberit ei ole, nii saate 
kiiremini töötada ja töökohal tekib vähem prügi.

Rectitape® i isolatsiooniteip on rebimiskindel ja ei tule tänu 
liimi tugevusele kunagi lahti. Kokkuvõttes on Rectitape® 
õige valik kõigile, kes tahavad kõike õigesti teha!

• tagab täiusliku veekindla ja tuulekindla ühenduse
   Recticel® isolatsioonplaatide liitmikel ja nurkades
• väga tugev ja vastupidav liim 
• pole kattepaberit, vähem jäätmeid 
• lihtne kasutada 
• vastupidav niiskuse ja temperatuuri kõikumisele 
• vastupidav kleepuvus 
• rebimiskindel 

Rectitape® i isolatsiooniteip

5 cm 30 cm
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• Rectitape® isoleerimisteipi on põhjalikult testitud laia 

 temperatuurivahemiku (-40°C kuni 80°C) juures 

 mitmesuguste suhtelise niiskuse tasemetega.

Tehnilised andmed

Samm 1:
valmistage pind
ette (puhas, kuiv,
tolmuvaba).

Samm 2: paigaldage Rectitape®  
aplikaatoriga* keskkonnatempera-
tuuril minimaalselt 5°C. Täiusliku 
kleepuvuse tagamiseks vajutage 
teip kindlalt pinna külge.
* Küsige oma maaletoojalt.

Paigaldus
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Rectitape® 5 cm Rectitape® 30 cm

Pikkus 25 m rulli kohta 25 m rulli kohta

Laius 5 cm 30 cm

Paksus 0,14 mm 0,14 mm

Pakend 10 rulli karbis 1 rull karbis

UUS:
UV kindlus 6 kuud 6 kuud


