43b – Samolepicí těsnicí pás

Popis výrobku / charakteristika
Je výrobek s velmi snadnou aplikací. S jeho pomocí lze zalepovat a utěsňovat celou řadu spojů nebo
průchodů u stavebních a kovových konstrukcí. Pro jeho vynikající vodotěsnost se používá na vyztužení
spojů u systémů hydroizolací EXCEL MIX. Uplatnění nalézá i jako parotěsná zábrana při montáži oken
mezi rámem okna a zdivem. Používá se také při tzv. „suché“ montáži balkónového profilu. Používá se
zejména na vodotěsné a parotěsné utěsnění spojů ve stavebních a kovových konstrukcích.
Samolepicí butylový pás s vrstvou netkané textilie na povrchu, je ze zadní strany opatřen strhávacím
papírem.
Vlastnosti / výhody
· Vysoce pružný
· Odolává širokému rozpětí teplot
· Vykazuje vysoký difúzní odpor vůči radonu
· Výborná přilnavost na většinu stavebních materiálů, zdivo, PVC, dřevo, kovy apod.
· Velmi dobře se na něj nanáší další nátěry, omítky apod.
· Odolává alkalickému prostředí
· Je odolný vůči povětrnostním vlivům
· Je vhodný pro vytvoření vodotěsných spojů pod obklady a dlažbu
· Je hygienicky i ekologicky zcela nezávadný
Oblast použití
· Interiér i exteriér
· Vkládá se do tekutých hydroizolačních hmot
· Do izolací proti pronikání radonu z podloží
· Používá se na parotěsné utěsnění mezi rámy oken a zdivem, také při montáži balkónového profilu
· Snižuje a tlumí vibrace u spojů kovových konstrukcí a karoserií
· Utěsnění v napojení dvou materiálů s různou tepelnou roztažností – okolí prostupů a průchodek
· Suchá montáž balkonových profilů
Technické údaje
Základ
Barva
Aplikační teplota
Tepelná odolnost
Vodotěsnost
Orientační spotřeba pásu

Butylový film opatřený strhávacím stripem a netkanou textilií
šedá
+5 / +40 °C
pro vzduch, prvek i podklad
-30 / +80 °C
bez průsaku
> 1,0 mb/m
nutno počítat s přesahy v místech
napojování

Podklad
Vhodným podkladem pro aplikaci může být beton, plně spárované zdivo, cementové omítky,
pórobeton, sádrokartonové desky, cementové potěry a malty. Podklad musí být zbaven všech nečistot
- prachu, mastnot, olejů např. od odformovacích přípravků bednění a solných výkvětů, cementového
mléka, povrchových vyplavenin a ostatních látek, které mohou způsobovat separaci. Minerální podklad
musí být rovný, objemově stabilizovaný, dostatečně soudržný a pevný, suchý, nosný a nepromrznutý,
bez hnízd štěrku a ostrých hran. Spáry, vylomená nebo vadná místa je třeba vyspravit, a to např.
Reprofilační maltou, Vyrovnávací stěrkou apod.
Kvůli zajištění dobré přilnavosti k betonu, pórobetonu apod. je vhodné podklad upravit pomocí
DISPERZNÍ PENETRACÍ, HLOUBKOVOU PENETRACÍ SUPER nebo KONCENTRÁTEM PRO
PENETRAČNÍ NÁTĚR.
Aplikační postup
Po odstranění krycí fólie se rukou přitiskne přímo na požadované místo. Je třeba pracovat s rozvahou,
protože odstranění a očištění butylového tmelu je velice pracné. Okamžitě po přilepení pásu je možné
nanášet např. hydroizolaci nebo jiné formy povrchové úpravy. Místa v okolí vnitřních / vnějších rohů a
průchodů lze řešit správným nastřihnutím téhož pásů
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Balení
Pásy: 20 mb v PAP krabičce.
Skladovatelnost
Skladujte v chladném a suchém prostředí na paletě nebo dřevěném roštu v původním neporušeném
obalu, chráněné před přímým slunečním zářením (UV zářením) při teplotách +5°C až +25°C. Za těchto
podmínek je časové období neomezené.
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Výrobek v záruční době odpovídá uvedené klasifikaci a výrobnímu etalonu. Informace a poskytnuté údaje v tomto technickém listě
spočívají na našich dlouholetých zkušenostech, výzkumu, vývoji, objektivním testování a praktickým používáním daného výrobku.
Předpokládáme, že jsou spolehlivá a odpovídají nejnovějším poznatkům. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých
podmínek bude výrobek použit ve stavbě, ani znát zamýšlené metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad
rámec uvedených informací, bez předchozí konzultace s technickým oddělením společnosti. Výše uvedené údaje jsou pouze všeobecné
povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami.

