
TN133

Tesniaci PE povrazec

Použitie

Slúži najmä ako ideálne lôžko pre tmelené
dilatačnej škáry. Jeho použitie zabraňuje
efektívne nadspotrebu tmelu a zároveň
zaisťuje správnu dilatačnú funkciu škáry.
Spoľahlivo funguje ako základné tesnenie
proti prachu a prievanu, prerušenie
tepelného mostu a zamedzenie
nežiadúcich stykov konštrukcií.

Hlavné prednosti

• výborná znášanlivosť so silikónovými
tmelmi

• neobsahuje silikón

Materiál
Penový materiál na báze PE s prevažne uzavretou štruktúrou
buniek.

Prevedenie
PE povrazec namotaný a stočený do role.
Priemer 6; 8; 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50 mm

Technické informácie

Vlastnosti Klasifikácia

Počet metrov v balení 100 m ( 6 – 15 mm); 50 m (20 - 30 mm); 30 m (30 -
50 mm)

Stlačiteľnosť 65 %
Tepelná vodivosť 0, 044 W/ m . K
Teplotná odolnosť - 80 °C až +100 °C
Aplikačná teplota bez obmedzenia
Skladovacia doba bez obmedzenia
Skladovacia teplota + 5°C až +25°C

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

prachu, nečistôt a všetkých voľných častí.

Spracovanie
1. Vždy je nutné vybrať priemer povrazca väčší, ako je šírka

utesňovanej škáry. Uchopte povrazec, stlačte ho medzi
prstami a zasúvajte postupne do priestoru škáry. Škáru je
možné ihneď vytmeliť.

Tipy
1. Povrazec je vďaka svojmu materiálu ideálne vhodný pre

styk so silikónovými tmelmi v prípade, že vyžadujeme
neprilnutie tmelu. Táto vlastnosť je často využívaná pri
použití pásky ako vymedzovač dna škár.

Upozornenie
Materiál neobsahuje žiadny silikón a je možné ho použiť v
priestoroch lakovní.



Technický servis

Na vyžiadanie je k dispozícii neustála technická
podpora.

Dodatočné informácie

Vyššie uvedené údaje sú len všeobecným návo-
dom. Vďaka výskytu ďalších vplyvov, vznika-

júcich z odlišností materiálov, podmienok pri
spracovaní a upotrebení pásky sa odporúča
vykonať pred aplikáciou skúšky, ktoré overia
spôsobilosť materiálu pre príslušné použitie. tremco illbruck s.r.o. organizačná složka
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