
Popis
Samolepiaca páska tvorená sklenými vláknami viazanými

navzájom organickým spojivom jednostranne potiahnutá

akrylovým lepidlom. Neobsahuje žiadny azbest, nie je

karcinogénna. 

Forma dodania
Jednostranne lepiaca páska zo sklených vlákien

Farba: biela

Rozmery:

Hrúbka (mm) - 3 mm; 4 mm

Dĺžka v roli (m) - 10 m; 10 m

Šírka na želanie - závisí na limite výroby cca do 1000 mm

Technická špecifikácia
Vlastnosti Norma Klasifikácia

Trieda reakcie na oheň EN 13501-1 A2-s1. d0

Hustota 220–300 kg/m3

Lepidlo akrylová disperzia bez rozpúšťadiel

Priemer keramického vlákna 0,0032 mm

Pevnosť v ťahu 350 kPa

Tepelná vodivosť pri 600 °C ENV 1094-7 0,090 W/m.K

Bod tavenia >1330 °C

Tepelná odolnosť +1100 °C

Aplikačná teplota +5 °C až +30 °C

Skladovacia teplota +5 °C až +20 °C

Doba skladovania 12 mesiacov

Príprava
Podkladové plochy musia byť suché, odmastnené,

zbavené prachu, nečistôt a všetkých voľných častíc

Spracovanie
Odviňte pásku z role, odmerajte a odrežte podľa potreby

Odstráňte ochranný prúžok

Aplikujte priamo na pripravenú podkladovú plochu

Pásku riadne pritlačte na podklad illbruck prítlačným

valčekom

Dôležité upozornenie
Na vytvorenie riadneho utesnenia by páska mala byť v špáre

stlačená o cca 5% až 10% svojej hrúbky. Pri silnejšom

stlačení hrozí deštrukcia štruktúry pásky, tzn. oddelenie

jednotlivých vlákien od seba.

FJ120

Pyrosil B páska

Perennator Pyrosil B páska je jednostranne 

lepiaca a tesniaca páska ideálna na 

zasklievanie protipožiarnych konštrukcií, 

tesnenie špár vetracích šachiet, tesnenie 

únikových schodíšť, tesnenie prírub vedenia 

vzduchotechniky. Páska je vhodná na tesnenie 

špár v kovových konštrukciách, fasádach, 

svetlíkoch, montovaných stavbách.  

Hlavné výhody

zdravotne nezávadná

vysoká tepelná odolnosť



Pyrosil B páska

V prípade odstraňovania ochranného prúžku lepidla

odporúčame postupovať veľmi obozretne a používať

orezávací nôž alebo nôž, ktorý je potrebné vsunúť medzi

materiál pásky a ochranný prúžok a takto ich oddeliť. Pri

strhávaní a odstraňovaní ochranného prúžku iba prstami

často dochádza aj k odtrhnutiu lepidla. 

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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