
Pigios stogų membranos 
tampa laidžios vandeniui
po 5 metų
Jūsų stogui bei reputacijai  
gali grėti pavojus

Dukart pagalvok, 
vieną kartą statyk - 
pasitikėk Tyvek®

Tyvek® apsaugo Jūsų stogus ir reputaciją!
METŲ*

GARANTIJA

25



Palyginkime Tyvek® su kitais produktais
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Funkcinis  
sluoksnis:
20-40 µm

Apsauginis
sluoksnis 

Apsauginis
sluoksnis   

Funkcinis
sluoksnis:
220 µm 



Palyginkime Tyvek® su kitais produktais

DuPont™ Tyvek® dabar siūlo
25-ių metų garantiją 

suteikiančią apsaugą jūsų stogui bei jūsų reputacijai

TRADICINIAI PRODUKTAI ≤ 10 METŲ

21% nelaidūs vandeniui

94% nelaidūs vandeniui

TYVEK® ≥ 20 METŲ

Reali, 36-ių, stogams skirtų, membranų patikra
Industrijos ekspertai paėmė membranų pavyzdžius iš 36 skirtingų stogų 
ir atliko nepriklausomą vandens sandarumo testą, akredituotoje laboratorijoje.

Funkcinis  
sluoksnis:
20-40 µm

Apsauginis
sluoksnis 

Apsauginis
sluoksnis   

* Ši garantija nėra vartotojo garantija. Daugiau informacijos ir detalias sąlygas rasite: www.construction.tyvek.co.uk/warranty

Funkcinis
sluoksnis:
220 µm 

METŲ*

GARANTIJA
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Šarūnas Palepšaitis
Pardavimų ir rinkodaros atstovas Baltijos šalims
Safety & Construction
DuPont Specialty Products
Mob: +370 656 91275
El.paštas: sarunas.palepsaitis@dupont.com

www.construction.tyvek.com
http://tyvek.construction.dupont.com/stogutyrimas

Pateikta informacija atitinka mūsų jos paskelbimo dieną. Ši informacija gali būti peržiūrima, nes naujos žinios ir patirtys 
tampa prieinamos. Pateikti duomenys patenka į įprastą gaminio savybių diapazoną ir yra susiję tik su konkrečia nurodyta 
medžiaga; šie duomenys gali būti netinkami naudojant medžiagą su kitomis medžiagų kombinacijomis, priedais ar bet 
kokiems kitiems procesams, nebent aiškiai nurodyta kitaip. Pateikti duomenys neturėtų būti naudojami norint nustatyti 
specifikacijų apribojimus arba naudoti kaip dizaino pagrindą; jie nėra skirti pakeisti bet kokius reikalingus bandymus, 
kuriuos jums gali prireikti atlikti, siekiant nustatyti sau tinkamos konkrečios medžiagos, jūsų konkretiems tikslams, 
tinkamumą. Kadangi „DuPont“ negali numatyti visų faktinių galutinio vartojimo sąlygų variantų, “DuPont” nesuteikia 
jokių garantijų ir neprisiima jokios atsakomybės už naudojimąsi šia informacija. Niekas šioje publikacijoje neturėtų būti 
laikoma kaip licencija bei leidimu eksploatuoti ar rekomendacija pažeisti bet kokias patento teises.

Rinkitės DuPont™ Tyvek®

siekiant saugaus stogo bei
jūsų reputacijos per

metų metus... 


