
Tobulai 
izoliacijai reikia 
tobulos juostos



Pagerinkite 
izoliaciją, 
naudodami 
Rectitape®

Natūralu, kad atliekant statybos ar remonto 
darbus norisi tobulos termoizoliacijos. 
Naudojant lipnią Rectitape® izoliacinę 
juostą, tiek kiekvienas energiją taupantis, 
tiek pasyvus namas bus dar geriau 
apsaugotas nuo išorinių veiksnių.

Pagerinkite izoliacijos efektyvumą

Jei norite radikaliai sumažinti energijos suvartojimą, 
geriausiai izoliacijai ir tobulai apdailai Jums reikia 
Rectitape® izoliavimo juostos! 



• užtikrina Recticel® izoliacinių plokščių kampų 
 ir sujungimų sandarumą, puikų atsparumą  
 drėgmei ir vėjui 
• labai stiprus, ilgalaikis sukibimas
• nėra plėvelės – todėl mažiau atliekų
• paprasta naudoti 
• atspari drėgmei ar temperatūros pokyčiams
• neplyšta, netrūkinėja

Rectitape® izoliacinės juostos 
privalumai

Pagerinkite 
izoliaciją, 
naudodami 
Rectitape®

Ši lipni juosta yra sukurta specialiai Recticel® izoliacinių 
plokščių kampų ir sujungimų sandarinimui, siekiant 
užtikrinti atsparumą drėgmei ir vėjui. Ši juosta sukuria 
vientisą izoliacinį apvalkalą ir apsaugo nuo šilumos 
praradimo per sujungimus bei tarpus.

Rectitape® izoliacinė juosta 
gaminama dviejų pločių: 
5 cm pločio juosta naudoja-
ma klijuojant sujungimus, 
o 30 cm – klijuojant kampus.

Be jokios abejonės, Rectitape® izoliacinė juosta užtikrina 
efektingiausią sandarumą.

Paprasta naudoti

Rectitape® izoliavimo  juostą labai paprasta naudoti, kaip ir 
visus kitus Recticel izoliavimo produktus. Lipnioje juostos 
pusėje nėra plėvelės, todėl galėsite dirbti greičiau, be to, 
darbo vietoje susidarys daug mažiau atliekų.

Rectitape® izoliavimo juosta neplyšta, o dėl sukibimo jėgos 
tvirtai prilimpa. Trumpai tariant, Rectitape® skirta tiems, 
kuriems rūpi kokybė!

5 cm 30 cm



• Rectitape® izoliacinė juosta nepraranda savo savybių  
 plačiame temperatūrų intervale (nuo -40 °C iki 80 °C),  
 esant įvairiai santykinei drėgmei.

Techninės specifikacijos

1 žingsnis: paruoškite 
paviršių (nuvalykite, 
nusausinkite ir 
pašalinkite dulkes).

2 žingsnis: naudodami 
aplikatorių* užklijuokite juostą. 
Aplinkos temperatūra turi būti  
ne žemesnė nei -10 °C. 
Tvirtai prispauskite juostą prie 
paviršiaus, kad gerai sukibtų. 
* Aplikatorių galite užsisakyti pas savo 
platintoją.

Naudojimas

Rectitape® izoliacinę juostą galite įsigyti pas Recticel® 
izoliacinių plokščių platintojus. Platintoją savo regione
rasite adresu : www.recticelinsulation.eu

Recticel Insulation
Zuidstraat 15 – B-8560 Wevelgem – Belgium
Tel. +32 (0)56 438 942
export.insulation@recticel.com
www.recticelinsulation.eu

Recticel Insulation
Zuidstraat 15 – B-8560 Wevelgem – Belgium
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Rectitape® 5 cm Rectitape® 30 cm

Ilgis 25 m ritinėlis 25 m ritinėlis

Plotis 5 cm 30 cm

Storis 0,14 mm 0,14 mm

Pakuotė 10 ritinėlių dėžutėje 1 ritinėlis dėžutėje

NAUJIENA:
Atsparumas UV 6 mėnesių 6 mėnesių
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