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Kat. č.: 8791, 8792TESNIACI PÁS 120/70 - KLASIK

Pružný pás na preklenutie škár.Produkt:

Na utesnenie prechodov stena/stena a stena/podlaha v hydroizolačných hmotách.Použitie:

Pružne tesní detaily, zabraňuje vzniku trhlín a prenikaniu vody, odoláva vysokým aj nízkym
teplotám.

Vlastnosti:

Zloženie: butylkaučukový pás

Technické údaje:

Teplotná odolnosť -35 °C až +100 °C

Rozmery – celková šírka 120 mm

Rozmery – šírka tesniacej vrstvy 70 mm

Rozmery – celková hrúbka 0,5 mm

Predĺženie (podľa PN-EN ISO 527-3
skúška 2

pretiahnutie 96 %

Vodotesnosť žiadny priesak

Teplota spracovania:

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu musia pri spracovaní a vysychaní byť nad +5 °C.

Podklad musí byť pevný, bez trhlín, suchý, bez nesúdržných častíc a bez nečistôt.

Podklad:

Podklad musí byť rovný, aby sa v uloženom páse netvorili záhyby a sklady.

Spracovanie:

špachtľa

Pracovný postup:

Tesniaci pás je určený na pružné a trvalé utesnenie rohov a škár v sprchových kútoch, kúpeľniach a iných priestoroch 
zaťažených vlhkosťou. Používa sa v kombinácii s hydroizolačnou hmotou PROFI DH. Hydroizolačná hmota sa nanesie na 
plochy vedľa kútového prechodu alebo škáry pomocou valčeka, štetca alebo rovného hladidla. Do nanesenej hmoty sa 
vtlačí tesniaci pás a dokonale sa vyrovná. Ďalej sa pokračuje nanášaním prvej vrstvy hydroizolácie v ploche. Po zaschnutí 
prvej vrstvy sa nanesie druhá vrstva a touto vrstvou sa pretrie celá plocha tesniaceho pásu.

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.
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Balenie:

Kat. č.

8791

8792

Balenie

10 bm (rolka)

50 bm (rolka)

Skladovanie:

V suchu, chrániť pred slnečným žiarením.

Odstraňovanie odpadu:

Pozri Kartu bezpečnostných údajov.

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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