
Lētās jumtu plēves 
zaudē savas 
īpašības piecu  
gadu laikā 
Tavs jumts un reput cija 
var tikt ietekmēti

Domā divreiz, būvē vienreiz. 
Uzticies Tyvek® !

GADU*
GARANTIJA

25Tyvek® pasargā tavu jumtu un reputāciju!



Salīdzini Tyvek® ar citiem produktiem
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Funcionālais
slānis:
20-40 µm

Aizsargājošais
slānis 

Aizsargājošais
slānis   

Funcionālais
slānis:
220 µm



Salīdzini Tyvek® ar citiem produktiem

DuPont™ Tyvek® piedāvā  
25-gadu garantiju 

aizsargājot jūsu jumtu un reputāciju

PARASTIEM PRODUKTIEM ≤ 10 GADIEM

21% ūdensnecaurladīgs

94% ūdensnecaurladīgs

TYVEK® ≥ 20 GADIEM

Realitātes pārbaude 36 jumtu plēvem
Industrijas eksperts noņēma plēvi 36 jumtiem un veica ūdenstestu neatkarīgā 
akreditētā labaratorijā

* Šī garantija nav patērētāju garantija. Vairāk informācija un noteikumi pieejami: www.construction.tyvek.co.uk/warranty

GADU*
GARANTIJA

25

Funcionālais
slānis:
20-40 µm

Aizsargājošais
slānis 

Aizsargājošais
slānis   

Funcionālais
slānis:
220 µm



09/2019 - DuPont™, DuPont ovāls logotips un visi produkti, ja vien nav norādīts citādi, apzīmēti ar ™, SM vai ® ir firmas DuPont de Nemours, Inc. preču 
zīmes, pakalpojumu zīmes vai reģistrētas preču zīmes. © 2019 DuPont.

Sarunas Palepsaitis
Pārdošanas vadītājs Baltijas valstīs
Performance Building Solutions
DuPont Safety & Construction
Mob: +370 656 91275
Email: sarunas.palepsaitis@dupont.com

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

Leteikumi attiecībā uz metodēm, materiālu izmantošanu un konstrukcijas detaļām ir balstīti uz pieredzi un 
pašreizējām DuPont zināšanām un tiek godprātīgi sniegti kā vispārējs ceļvedis dizaineriem, darbuzņēmējiem 
un ražotājiem. Šī informācija nav paredzēta, lai aizstātu jebkādas pārbaudes, jums var būt nepieciešams 
veikt, lai noteiktu sev to mūsu produktu atbilstību jūsu konkrētajiem mērķiem. Šī informācija var tikt 
pārskatīta tiklīdz jaunas zināšanas un pieredze kļūst pieejama. Tā kā mēs nevaram paredzēt visas faktisko 
gala patēriņa apstākļu variācijas. DuPont nesniedz nekādas garantijas un neuzņemas nekādu atbildību 
saistībā ar šīs informācijas izmantošanu. Nekas šajā publicēšana nav uzskatāma par licenci darbībai saskaņā 
ar ieteikumu pārkāpt jebkādas patenta tiesības.

Prasi DuPont™ Tyvek®

lai pasargātu savu
jumtu un reputāciju

gadiem ilgi


