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Kat. č.: 4671, 4672PROFI DICHTBAND 120

Těsnicí pás pro utěsnění spárProdukt:

Pro pružné utěsnění přechodů stěna/stěna a stěna/podlaha v cementových i disperzních 1K a 2K
hydroizolačních hmotách. Zabraňuje vzniku trhlin a pronikání vody do konstrukce. Použití na
terasách, balkonech i v interiéru.

Použití:

Vysoká průtažnost, voděodolnost, odolnost vůči UV záření, odolnost nízkým i vysokým teplotám.Vlastnosti:

Složení: Polypropylenová fólie potažená oboustrannou fleecovou tkaninou

Obrázek produktu:

Technické údaje:

Barva modrá

Spotřeba materiálu přesah min. 5 cm

Tloušťka vrstvy 0,5 mm

Teplotní odolnost ≥ -20 °C / ≤ +90 °C

Rozměry – celková šířka 12 cm

Celková hmotnost 22 g/bm

Teplota zpracování:

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu musí být nad +5 °C.

Podklad musí být pevný, nosný, z velké části rovný, nesmí být mastný a bez nesoudržných vrstev.

Podklad:

Zpracování:

zednická lžíce

Zajištění kvality:

Dohled je prováděn výrobcem.
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Technické informace uvedené v tomto technickém listu jsou zpracovány na základě našich zkušeností a odpovídají aktuálnímu stavu technického poznání. Výrobce si vyhrazuje
právo na změny v technických listech. Údaje v technickém listu jsou nadřazeny údajům uvedeným na obalu produktu. Výrobce neodpovídá za případné škody způsobené
použitím výrobku v rozporu s pokyny uvedenými v tomto technickém listu. Toto vydání technického listu ruší v celém rozsahu platnost předcházejícího vydání.
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Balení:

Kat. č.

4671

4672

Balení

(50 bm/role)

(10 bm/role)

Skladování:

24 měsíců od data výroby v originálním uzavřeném obalu. Chraňte před mrazem, nadměrným teplem a přímým
slunečním zářením.

Profibaustoffe CZ, s.r.o.
Vídeňská 140/113c
CZ-619 00 Brno
Tel.: +420/511 120 311
Mail: info@profibaustoffe.cz
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