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PE páska s krycou fóliou

Použitie

Penová páska spoľahlivo fungujúca ako

základné tesnenie proti prachu a

prievanu, prerušenie tepelného mostu a

zamedzenie nežiadúcich stykov

konštrukcií.

Hlavné prednosti

• Neobsahuje silikón

• výborná znášanlivosť so silikónovými

tmelmi

• neobsahuje silikón

• vhodná do lakovní apod.

Materiál
Penový materiál na báze PE s prevažne uzavretou štruktúrou

buniek, opatrený jednostranne kaučukovým lepidlom a PP

vrstvou na strane druhej.

Prevedenie
Jednostranne lepiaca penová páska navinutá do role v hrúb-

kach:

2, 3, 4, 5, 6, 8 a 10 mm

Technické informácie

Vlastnosti Norma Klasifikácia

Lepidlo kaučukové

Liner PE fólia

Tepelná vodivosť 0, 035 W/ m . K

Pevnosť v ťahu 0,42 N/mm2

Objemová hmotnosť 30 kg/m3

Protažení při přetržení 176%

Odolnosť voči UV žiareniu obmedzená (nutno zakrýt)

Odolnosť voči stárnutiu dobrá

Teplotná odolnosť –30 °C až +85 °C

Skladovacia teplota +10 °C až +25 °C

Aplikačná teplota +5 °C až +35 °C

Príprava podkladu
1. Podkladové plochy musia byť suché, odmastené, zbavené

prachu, nečistôt a všetkých voľných častí.

Spracovanie
1. Odviňte pásku z role, namerajte a odrežte podľa potreby.

Potom aplikujte priamo na pripravenú podkladovú plo-

chu. Pásku riadne pritlačte k podkladu illbruck prítlačným

valčekom. U verzie materiálu PE páska s krycou, PE páska

bez krycej fólie a PE páska s krycou fóliou je nutné pred

aplikáciou odstrániť ochranný prúžok.

Tipy
1. Páska je vďaka svojmu materiálu ideálne vhodná pre styk

so silikónovými tmelmi v prípade, že vyžadujeme nepril-

nutie tmelu. Táto vlastnosť je často využívaná pri použití

pásky ako vymedzovač dna škár.

Upozornenie
Obe varianty pásky neobsahujú žiadny silikón a preto je možné

ich použitie v prevádzkach lakovní apod.



Technický servis

V prípade potreby ďalších informácií nás kontak-

tujte.

Dodatočné informácie

Vyššie uvedené informácie sú poskytnuté po-

dľa našich najlepších znalostí. Po celú dobu si

vyhradzujeme právo na zmenu receptúry nášho

produktu. Kupujúci by si mal vyžiadať najaktuál-

nejšie 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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