
TN413

PVC povrazec + butyl

Použitie

Butylový tesniaci povrazec slúžiaci pre

vytvorenie vodotesnej a parotesnej

izolácie na širokej škále podkladových

plôch. Produkt je vhodný pre tesnenie

skríň a nadstavieb nákladných

automobilov, tesnenie strešných

konštrukcií, svetlíkov, chladiacich boxov a

obvodových plášťov.

Hlavné prednosti

• Vynikajúci izolant

• vynikajúce izolačné vlastnosti

• neobsahuje silikón

• vysoká lepivosť a priľnavosť na bežné

podklady

• rýchla a estetická aplikácia

Materiál
Jadro z extrudovanej PVC peny s uzavretými bunkami potiah-

nuté vysoko lepivým butylovým kaučukom.

Prevedenie
Lepiaci povrazec navinutý do role. Jednotlivé vrstvy povrazca

v roli sú oddelené silikonizovaným papierom.

Rozmery: priemer (mm): 4,8 / 6,4 / 8 / 9,5

Technické informácie

Vlastnosti Norma Klasifikácia

Objemová hmotnosť PVC ASTM D-1667 0,15 – 0,20 g/cm3
Objemová hmotnosť butylu ASTM D-1667 1,25 g/cm3
Tvrdosť peny dľa Shore 00 ASTM D-2240 30
Pevnosť v ťahu NTP-7 980 kPa
Predĺženie pri preťažení NTP-7 180%
Sila potrebná ku stlačeniu o 30% ASTM D-1667 40 kPa
Flexibilita pri -10 °C AAMA 810.1 vyhovel - bez prasklín
Vodotesnosť NTP-38 vyhovel - žiadne pre-

tečenie
Teplotná odolnosť -25 °C až +70°C
Aplikačná teplota +5 °C až +40°C
Skladovanie 24 mesiacov pri +10

°C až +25 °C

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

prachu, nečistôt a všetkých voľných častí.

Spracovanie
1. Odviňte povrazec z role, namerajte a odrežte podľa pot-

reby. Pritlačte riadne povrazec k podkladu prítlačným

valčekom. Potom odstráňte ochranný silikonizovaný pa-

pier.

Upozornenie
Lepený spoj tvorí tzv. Nerozoberateľné spojenie. Pri pokuse

o odlepenie fólie z podkladu či jednej vrstvy od druhej dôjde

pravdepodobne k jej poškodeniu či zanechaniu stôp lepidla

na podklade. V takýchto prípadoch je potrebné fóliu nahradiť

novou.



Technický servis

V prípade potreby ďalších informácií nás kontak-
tujte.

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

Priemyselná 6/815
96501 Ladomerská Vieska
Slovensko
T: +421 45 6722 460
F: +421 45 6738 218

predaj@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.sk
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