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Kat. č.: 4671, 4672PROFI DICHTBAND 120

Tesniaci pás na utesnenie škárProdukt:

Na pružné utesnenie prechodov stena/stena a stena/podlaha v cementových aj disperzných 1K a
2K hydroizolačných hmotách. Zabraňuje vzniku trhlín a prenikaniu vody do konštrukcie. Použitie
na terasách, balkónoch aj v interiéri.

Použitie:

Vysoká prieťažnosť, vodeodolnosť, odolnosť voči UV žiareniu, odolnosť nízkym aj vysokým
teplotám.

Vlastnosti:

Zloženie: Polypropylénová fólia potiahnutá obojstrannou fleececovou tkaninou

Obrázok produktu:

Technické údaje:

Farba modrá

Spotreba materiálu presah min. 5 cm

Hrúbka vrstvy 0,5 mm

Teplotná odolnosť ≥ -20 °C / ≤ +90 °C

Rozmery – celková šírka 12 cm

Celková hmotnosť 22 g/bm

Teplota spracovania:

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

Podklad musí byť pevný, nosný,  z veľkej časti rovný, nesmie byť mastný a bez nesúdržných vrstiev.

Podklad:

Spracovanie:

murárska lyžica

Zaistenie kvality:

Dohľad je vykonávaný výrobcom.
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Technické informácie uvedené v tomto technickom liste sú spracované na základe našich skúseností a zodpovedajú aktuálnemu stavu technického poznania. Výrobca si
vyhradzuje právo na zmeny v technických listoch. Údaje v technickom liste sú nadradené údajom uvedeným na obale produktu. Výrobca nezodpovedá za prípadné škody
spôsobené použitím výrobku v rozpore s pokynmi uvedenými v tomto technickom liste. Toto vydanie technického listu ruší v celom rozsahu platnosti predchádzajúceho vydania.



Technický list
Profibaustoffe CZ, s.r.o.

Balenie:

Kat. č.

4671

4672

Balenie

(50 bm/rolka)

(10 bm/rolka)

Skladovanie:

24 mesiacov od dátumu výroby v originálnom uzavretom obale. Chráňte pred mrazom, nadmerným teplom a priamym
slnečným žiarením.

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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