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Gerlinger Adhesive  Tape Gerband 386 

Speciāla neausta līmlente vēja barjeru savienošanai 

 

Izmantošana 

•  Gerband 386 savieno visas izplatītākās jumta un fasādes membrānas savstarpēji 
un ar citām virsmām un ir paredzeta lietošanai ārpus telpām. 

Gerband 386 ļoti cieši pielīp kokam, ķieģeļiem un betona virsmām, ko neklāj smiltis. 
•  Saskaņā ar  standarta DIN 4108 7. daļu šo līmlenti var izmantot, lai savienotu vai  

izolētu pārlaidumus, savienojumus un apaļus vai stūrainus caurumus difūzijai 
atvērtās vai slēgtās jumta membrānās, kuras izmanto slīpo jumtu un fasādes 
konstrukcijās. Šo līmlenti var izmantot arī remontdarbos gadījumā, ja jumta 
membrānā radušies plīsumi vai nelieli bojājumi. 

•  Gerband 386 ir ļoti izturīgs pret mitrumu, atvērts difūzijai un izturīgs pret UV 
stariem vairāk nekā 4 mēnešus, pat atrodoties tiešā saules staru ietekmē. Tādēļ  
Gerband 386 var izmantot savienojumos izolācijas ārējā daļā. 

•  Virsmām jābūt sausām un attīrītām no tādām vielām kā tauki, eļļas, virsmaktīvās 
vielas, netīrumi un putekļi. Porainas vai smilšainas apakšvirsmas ieteicam vispirms 
apstrādāt ar Gerband Primer 6300. Gerband 386  nedrīkst izmantot savienojumos   
zem mehāniskas slodzes. Savienošanas laikā līmlenti pēc iespējas jācenšas  
nesavilkt, bet tā vietā pienācīgi japiespiež pie virsmas un jāparīvē. Saķeri var 
uzlabot pieliekot lielāku spiedienu. Tā kā ir iespējama plastifikatora pārvietošanās, 
iesakām pārbaudīt produkta piemērotību plastmasām un gumijai. 

•  Drošības apsvērumu dēļ pirms produkta lietošanas iesakām lietotājiem  
pārbaudīt kā līmlente salīp ar izvēlētajām membrānām. Neausts audums 

 
Poliakrilāta līme 
 
Aizsargplēve 

 
 
 
 
 

 

Tehniskie dati 
Oderējums speciāls neausts audums ar funkcionālo 

pārklājumu 
Oderējuma biezums apm. 0.46 mm 
Kopējais biezums (bez aizsargplēves) apm. 0.68 mm 
(DIN EN 1942)* 
Stiepes izturība (DIN EN 14410)* ≥ 100 N / 25 mm 
Pagarinājums pārraušanas brīdī      50 % to 100 % 

(DIN EN 14410)*  

Aizsargpapīrs silikona papīrs 

Apraksts 
Oderējums: 
•  speciāls neausts audums 
•  lokāms un ar stabilu formu 
•  var pārklāt un krāsot 
•  neslīdoša virsma, kad mitrs 
•  spēcīga UV aizsardzība 
Līmes uzbūve: 
•  poliakrilāta līme 
•  ļoti stipri pielīp pirmajā lietošanas reizē un ilgstoši turas 

Līmes tips 
Adhēzija (DIN EN 1939)* 
Lipīgums 
Izturība pret mitrumu (GPM 812) 
Temperatūras diapazons 
Lietošanas temperatūra 
Ruļļa platums 
Ruļļa garums (standarta) 
Serdes diametrs 
Neaustā auduma krāsa 
Glabāšana 
*saskaņā ar attiecīgo DIN standartu 

poliakrilāta līme 
≥ 35 N / 25 mm 
ļoti lipīgs 
ilgstoši izturīgs 
-30 °C līdz +90°C 
+5 °C līdz +40 °C 
50 mm to 100 mm 
25 m 
76.5 mm 
melna 
+5 °C to +25 °C 

•  ļoti lipīgs 
•  laba bīdes izturība un karstumizturība 
•  ļoti augsta izturība pret novecošanu 
 
 

Iepakojums 

Ruļļa garums m Ruļļa platums mm  Ruļļi iepakojumā 

50          12 
60          10 

25 
75           8 
150          6 

 
Papildus tehniskie dati par Gerband 386 ir piejami pēc pieprasījuma. 
Iespējamas izmaiņas bez brīdinājuma atbilstoši produkta attīstībai. Sākot ar 2010 gada septembri · aizstāj 2008 gada decembra izdevumu
 
Gerband® līmlentes izmanto ļoti dažādi klienti plašam tehnisko un rūpniecisko darbu klāstam. Gerband® 
produktiem izvirzītās prasības ievērojami atšķiras atkarībā no to pielietojuma. Mēs ļoti iesakām klientiem 
pārbaudīt produkta piemērotību savām konkrētajām prasībām. Šajā Tehnisko datu lapā iekļautie dati un  
ieteikumi ir balstīti uz mūsu pašu pārbaužu rezultātiem un praktisko pieredzi, un to mērķis ir palīdzēt 
klientiem izvēlēties konkrētajam pielietojumam pareizo līmlenti. Šī informācija ir sniegta bez saistībām. Mēs 
paturam tiesības mainīt tehnisko specifikāciju bez iepriekšēja brīdinājuma. Paraugi ir pieejami bez maksas. 
Klienti var saņemt palīdzību līmlentu iegādē arī no mūsu pārdošanas komandas. 

Sertificēts saskaņā ar 
DIN ISO 9001 un 14001 

Reģ.  Nr.  56398-QM 

Gerlinger GmbH & Co. KG 
Adhesive Tape Factories 
Jaumann-Industriepark 5 
D-86720 Nördlingen, Germany 
Tālrunis   +49 (0) 90 81 213-0 
Fakss    +49 (0) 90 81 213-100 
e-pasts  info@gerband.de 
Internets  www.gerband.de 


