
ISOVER Vario® Bond
Multifunkcionālā, apmešanai piemērotā tvaika izolācijas līmlenta

Inovatīva vienpusējā līmlenta dažādu materiālu savienošanai, izolēšanai un virsmu ap-
darei. Paredzēta gaisa un mitruma necaurlaidīgiem dažādu būvelementu un būvma-
teriālu savienojumiem iekštelpās un āra darbos. Nodrošina hermētisku, apmešanai un 
špaktelēšanai piemērotu virsmu gan logu un durvju rāmju pievienojumiem (iekšpusē 
un ārpusē), gan sienu/griestu un sienu/grīdas perimetram. Izcila saķere ar visdažādāko 
būvmateriālu virsmām - tvaika izolācijas plēvēm, koku, finiera saplāksni, celtniecības 
blokiem, ķieģeļiem, pārsedzēm, PVC, metālu, montāžas putām, špaktelēm un apmetu-
miem. ISOVER Vario® Bond ir pirmais ISOVER Vario® sistēmas produkts, kas piemērots 
apmešanai un špaktelēšanai. Lietojama gan kopā ar citām ISOVER Vario® tvaika izolā-
cijas sistēmas sastāvdaļām, gan atsevišķi. Nodrošina papildus aizsardzību pret siltuma 
zudumiem, ierobežo nevēlamu gaisa kustību, pasargā konstrukciju no mitruma un tau-
pa enerģiju, pārspējot kā esošos, tā nākotnes būvnormatīvus. Lentai ir mainīga ūdens 
tvaika pretestība un ļoti augsta noturība pret vēju un nokrišņiem.

Montāža

Aplīmējamai virsmai ir jābūt sausai un attīrītai no vielām, kas vājina saķeri: gružiem, 
putekļiem un eļļām. Pamatnes un gaisa temperatūrai montāžas laikā jābūt virs +50C. 
Lai nodrošinātu nepieciešamo blīvumu ļoti porainām pamatnēm, piemēram, 3 MPa ke-
ramzītbetona blokiem, to virsma pirms lentas līmēšanas jaapmet vai jānošpaktelē. Uz 
betona grīdām saķeres pastiprināšanai vēlams uzklāt elastīgo akrila mastiku ISOVER 
Vario® DoubleFit. Lentas atdalošais aizmugures papīrs atkarībā no lentas platuma ir 
iešķelts 2 vai 3 paralēlās joslās. Pirmo vienmēr uzlīmē šaurāko, 15 mm sākuma joslu. Pēc 
tam secīgi pārējās. Šāda pakāpeniskā uzlīmēšana pa joslām ir ne vien ļoti parocīga, bet 
arī ļauj izvairīties no gaisa burbuļiem un citiem līmēšanas defektiem. Labākai saķerei 
līmējumu beigās jāpiegludina ar rullīti. Logu nišu un citām konstrukcijām ar iekšējiem 
stūriem vispirms ar nelieliem lentas gabaliņiem jāizolē stūri un tikai tad var turpināt 
ar parējo savienojumu aplīmēšanu. Lentas savstarpējo savienojumu un lentas/tvaika 
izolācijas plēves savienojumu vietās jāveido 15 mm pārlaidums. ISOVER Vario® Bond 
var pārklāt ar ģipša, cementa vai kaļķa-cementa izlīdzinošajiem būvmaisījumiem uzreiz 
pēc lentas montāžas, papildus gruntēšanas nav nepieciešama.
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Temperatūras Montāžas temperatūra +50…+400C.
Ekspluatācijas temperatūra -400…+800C.

UV noturība 1 mēnesis (< 55 MJ/m2) - līmējumu vietas ieteicams nekavējoties 
nosegt (īpaši svarīgi to darīt pie augsta UV starojuma vasarā).*

Izmēri un
iepakojums

Platums 100 mm, garums 25 metri, kartona kastē 6 ruļļi.
Platums 150 mm, garums 25 metri, kartona kastē 4 ruļļi.

Uzglabāšana Uzglabāt sausā vietā istabas temperatūrā.
Uzglabāšanas laiks neatvērtā iepakojumā - 12 mēneši.

Ūdens tvaika 
pretestība

Pamatnei bez līmes: mainīga, 0,4 m ≤ Sd ≤ 20 m
Pamatnei ar līmi: mainīga, 1 m ≤ Sd ≤ 23 m

Mitrumizturība
Pamatnes ūdenscaurlaidība: tips B (EN 13984)
Pamatnes pretestība samirkšanai: W1 (EN 13859)
Pretestība tiešam lietum: > 1050 Pa (EN 1027)

Izturība Maksimālais stiepes MD/CD: 200/140 N/50 mm (EN 12311-2)
Maksimālais stiepes pagarinājuma MD/CD: 110/160 % (EN 12311-2)

Sastāvs, vides 
informācija

Neausta polietilēna un modificēta poliamīda pamatne, pārklāta ar 
akrila līmi. Silikona papīra atdalošais papīrs. Nesatur šķīdinātājus, 
izocianātus, polivinilhlorīdu, PVC, smagos metālus un halogēnus.

Apstiprinājumi 
un sertifikāti

* UV testā līmlentai ir jāiztur 55 MJ/m2 starojums, kas, pārrēķinot vidējo globālo starojumu Cen-
trāleiropā, atbilst 3 mēnešu UV noturībai. Ieteicama tūlītēja līmlentas nosegšana, jo UV starojuma 
līmenis gada griezumā ir mainīgs, līdz ar to noturība, it sevišķi vasaras laikā, var būt īsāka.


