
ARDEX TP 50
Eralduslint

Kasutusala
ARDEX TP 50 eralduslindiga kindlustatakse põranda pinnatarindi ja/või 
põranda pinnavalu õige distants ja eraldatus seinatarindist. Eralduslint 
vähendab servapingeid ja hoiab ära helisildade sündimise põranda- ja 
seinakonstruktsiooni vahele. 

Eralduslint võimaldab puitpõranda õhutuse seina ja põranda piirnemis-
kohas, pärast tasandustööd.  Siiski ei taga ainult eralduslint alati tarin-
di piisavat tuuldumist. 

Sise- ja välistingimustesse.

Tüüp
ARDEX TP 50 on niiskuskindlast ja hästi vormi säilitavast polüetülee-
nist/vahtkummist valmistatud eralduslint.  

Aluspinna eeltöötlus 
Aluspind peab olema kuiv, tugev, kandev ja puhas naket nõrgendava-
test ainetest. Suuremad ebatasasused eemaldatakse või tasandatak-
se nii, et ARDEX TP 50 nakkub kleepspinnaga täielikult aluspinnale. 
Aluspind krunditakse tavapäraselt, eeltöötluse juhendite kohaselt.  

Töötamine
ARDEX TP 50 keritakse rullist soovitud pikkuseni ja lõigatakse para-
jaks. Kleepspinna kaitsekile eemaldatakse ja lint liimitakse tihedalt sei-
na äärde, kleepspinnaga põrandale.

Sisenurkades tehakse eralduslindi tagakülje poroloonile pinnalõige ja 
kleepspind lõigatakse risti lõikega läbi. See võimaldab lindi tihedalt 
nurka paigaldada.
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• Isekleepuv ja niiskuskindel

• Hoiab ära helisillad põranda ja seina vahel  

• Eraldamine vähendab põrandatarindi pingeid servades 

• Eraldab tasandussegu ja keraamilise plaadi pinnad  
 muudest tarinditest 

• Tagab õhutuse servadel 

• Kerge paigaldada ka nurkades 

• Sise- ja välistingimustesse
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Välisnurkades lõigatakse eralduslindi kleepspind risti lõikega läbi, pä-
rast mida saab eralduslindi hõlpsasti ümber nurga käänata. 

Alternatiivina võib eralduslindi nurgas katkestada ja ühendada verti-
kaalsel osal selleks sobiva teibiga. 

Pane tähele
Pärast tasandussegu- või valukihi kõvenemist lõigatakse üleliigne eral-
duslindi riba ära. 

Kuivade ruumide keraamiliste ja looduskivist põrandaplaatide paigal-
damisel lõigatakse üleliigne riba alles pärast vuukimist. 

Tehniliset andmed ARDEX-i kvalitedinõuete kohaselt: 

Laius: u. 50 mm

Paksus: u. 5 mm

Pakend:  rull 20 m, kastis 5 rulli

Ladustamine/säilivus:  u. 12 kuud kuivas ja jahedas ruumis  
 avamata originaalpakendis.

ARDEX-i tooted on testitud nii laboratoorselt kui ka praktikas. Kui järgitakse kehtivaid ametlikke ehitamise määrusi ja eeskirju ning meiepoolseid  
juhiseid toodete kasutuse kohta, saadakse soovitud lõpptulemus. Toodetega kaasnevaid kasutusjuhendeid võivad mõjutada riigis kehtivad   
ehitusmäärused, konstruktsioonid, sertifitseerimisnõuded ja praktiline kogemus. 10
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