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PAROC HVAC DOTS
•

Najlepsze na rynku, unikalne rozwiązanie do maskowania gwoździ odwrotnych używanych do montażu mat
lamella. Dzięki PAROC Hvac Dots szybko oraz estetyczne odtworzysz barierę przeciw wilgoci.

•

PAROC Hvac Dots – to rozwiązanie bezobsługowe, poprawnie zaprojektowane i zastosowane działa tak długo
jak izolacja.

•

Do aplikacji zalecane jest użycie Paroc Spatula.

•

Kompleksowa, bogata oferta składająca się z głównych
produktów – PAROC Lamella Mat AluCoat oraz akcesoriów niezbędnych do ich montażu – PAROC Head Pins,
PAROC Spatula, PAROC Hvac AluCoat Tape i nowość
w ofercie PAROC Hvac Dots.

Estetyka i funkcjonalność
Zanim na rynku pojawiły się łatki PAROC Hvac Dots, instalatorzy
chcąc zamaskować gwoździe odwrotne podczas instalacji mat
lamella musieli oderwać, bądź odciąć kawałek taśmy aluminiowej,
odkleić papier zabezpieczający i nakleić tak przygotowaną taśmę na
gwóźdź. Obcięta, bądź oderwana taśma miała nieregularny kształt,
często poszarpane boki, co było widoczne po naklejeniu na łepek
gwoździa. Również odklejanie zabezpieczającego papieru było
w praktyce czynnością bardzo czasochłonną.
Stosując PAROC Hvac Dots eliminujemy wszystkie powyższe
niedogodności. Rolka zawiera gotowe, okrągłe, samoprzylepne łatki,
służące do bezpośredniego zaklejania gwoździ odwrotnych. Jest to
szybki, estetyczny sposób wykończenia i uszczelnienia powierzchni

Aplikacja

izolacji. Łatki mają średnicę 60 mm dzięki czemu podczas ich

1. Odkleić łatkę, należy minimalizować kontakt z samoprzylepną

naklejania, nie musimy szczególnie skupiać się by zrobić to idealnie
centrycznie. Gwoździe mają średnicę 32mm pozostaje więc spory
zapas, który eliminuje błędy wynikające z wzajemnego przesunięcia.
Użycie PAROC Spatula usuwa powietrze, zwiększa docisk, a co za
tym idzie moc połączenia PAROC Hvac Dots z powierzchnią izolacji.

powierzchnią,
2. Nakleić łatkę na łepek gwoździa samoprzylepnego, starając się
zrobić to centralnie,
3. Docisnąć PAROC Hvac Dots , przesuwając kilkukrotnie PAROC
Spatula pod różnymi kątami po powierzchni łatki.

PAROC Hvac Dots dostarczane są na rolkach zawierających
750 łatek o średnicy 60 mm wykonanych z samoprzylepnej folii
aluminiowej.

Informacje dotyczące opakowania
Średnica
[mm]

Ilość
na rolce

Pakowanie

Odporność
na temperaturę

60

750

8 rolek/karton

80 °C

Technical information contained herein is furnished without charge or obligation and is given
and accepted at recipient’s sole risk. Because conditions of use may vary and are beyond our
control, Paroc makes no representation about, and is not responsible or liable for the accuracy
or reliability of data associated with particular uses of any product described herein. Paroc
reserves the right to modify this document without prior notice.
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