Popis
TP700 je polyuretánová flexibilná komprimačná pena s
otvorenou štruktúrou buniek a impregnáciou na báze
akrylátovej živice. Páska je dodávaná predstlačená v roliach,
navyše je potiahnutá lepidlom, ktoré nepotrebuje ochranný
liner.

Forma dodania
Páska je dodávaná predstlačená v roliach
jednostranne potiahnutá lepidlom, bez krycieho lineru
Farba: šedá a čierna

Technická specifikace
Vlastnosť
Norma Klasifikácia
Trieda horľavosti DIN
B1, obtiažne zápalná, P-NDS 04-229
4102
Súčiniteľ tepelnej DIN
λ 10 < 0,048 W/m/K
vodivosti
52612
Ekvivalentná
DIN
< 0,5 m
hrúbka difúznej 4108vrstvy Sd
3
Špárová
DIN
α < 1,0 m³ / [h.m.(daPa)2/3]
prievzdušnosť
EN
12114
Klasifikácia podľa DIN
BG1
18542
Odolnosť voči
DIN
Požiadavky DIN normy sú splnené, páska je UV stabilná
poveternostným 18542
vplyvom
Odolnosť proti
EN
600 Pa
hnanému dažďu 1027
Obsah prchavých
0, trieda EC1+ podľa GEV
látok
Kompatibilita s
DIN
Žiadne známky nekompability s pozinkovaným plechom,
bežnými
18542 oceľou, hliníkom, meďou, betónom, pórobetónom,
stavebnými
tehlou, kameňom, PVC, plexisklom a drevom
materiálmi
Aplikačná teplota
bez obmedzenia
Tepelná odolnosť
-30 °C až +90 °C
Skladovacia
do cca 20 °C, v chlade a tme
teplota
Doba skladovania
24 mesiacov, v neotvorenom originálnom balení

Príprava
Na inštaláciu sú potrebné meracie pásmo, špachtľa,
nožnice alebo nôž a v niektorých prípadoch drevené
klinky.

Fig. 1

TP700
illmod EcoTech
TP700 je impregnovaná tesniaca páska
na použitie vo fasádach a okolo okien. Páska
je schopná utesniť špáry až do veľkosti 40
mm, pričom je dlhodobo odolná voči
pôsobeniu poveternostných vplyvov.

Hlavní výhody
patentovaná technológia "pásky bez
lineru": jednoduchšia a rýchlejšia aplikácia
trvale UV stabilná
odolnosť proti poveternostným vplyvom
odolnosť proti hnanému dažďu až do 600
Pa
výborná tepelná a akustická izolácia

TP700
illmod EcoTech

Pokiaľ pásku inštalujete do špáry na fasáde, aplikujte
ju zdola nahor, aby nedochádzalo k jej
naťahovaniu. Zabezpečte, aby páska bola
umiestnená minimálne 2 mm za čelnú hranu špáry
Aby ste pásku zabezpečili na mieste, použite drevené
klinky a pod., pokiaľ nie je v špáre úplne expandovaná
Na konci role opäť odrežte nadmerne stlačené 2 cm
konca pásky. Opakujte proces s novou rolou. Pásku
napájajte na tupo, konce pásky zľahka pritlačte (obr. 3)
Na utesnenie krížových špár (obr. 2) odrežte TP700 pod
uhlom 90° a zabezpečte, aby obidva vodorovné konce
pásky dokonale priliehali na vertikálnu pásku

Fig. 2

Inštalácia do pripájacích špár okien
Pásku nalepte lepiacou stranou na rám,
vodorovnú pásku aplikujte pred zvislými (obr. 1)
Pásku neomotávajte okolo rohov okien, ale ju nařežte a
spojte na tupo
V prípade potreby lepenia pásky priamo na vlhký alebo
prašný podklad najskôr použite impregnáciu podkladu,
typu illbruck ME901 alebo ME902

Fig. 3
Spracovanie
Všobecné pokyny na inštaláciu
Po odmeraní šírky špáry a zvážení možných
dilatácií vyberte potrebný rozmer pásky
Odstráňte
vonkajšiu sťahovaciu fóliu z role vo vyznačenom
smere šípky. Odrežte prvé 2 cm pásky. Odvíjajte pásku
bez toho, aby ste ju nadmerne naťahovali
Neklaďte pásku na podlahu
V otvorenom boxe role zaťažte, aby ste sa vyhli
bočnej expanzii pásky
Kompatibilitu iných tmelov ako illbruck, odskúšajte
vlastnými testami
Aplikácia do špár

Technický servis
Na vyžiadanie je k dispozícii neustála technická
podpora.
Dodatočné informácie
Vyššie uvedené informácie sú poskytnuté podľa
našich najlepších znalostí. Po celú dobu si
vyhradzujeme právo na zmenu receptúry nášho

produktu. Kupujúci by si mal vyžiadať
najaktuálnejšie informácie k vyššie
zmienenému produktu. Aplikácie, ako aj
podmienky počas aplikácie, nemáme pod
kontrolou, a preto zodpovednosť za ne nesiete
vy. Nepreberáme zodpovednosť plynúcu z tohto
technického listu. Dodávky sa riadia výlučne
našimi všeobecnými dodacími a platobnými
podmienkami.
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