
Látka
Materiál vodní akrylátová disperze

Vlastnost Hodnota
Barva AEROSANA VISCONN tmavě modrá, po úplném zaschnutí tmavěmodro/černá

Barva AEROSANA VISCONN white bílá, po úplném zaschnutí bílá

Tloušťka nanášené vrstvy 0,2 – 1,0 mm vlhké vrstvy

Vlhkostně proměnlivá hodnota Sd 6 m (při tloušťce 0,3 mm) / 0,13 – 10,00 m

Omítatelnost ano a přelepitelná lepicími páskami pro clima

Teplota zpracování Od +5 °C do 35°C 

Tepelná stabilita dlouhodobě od - 40°C do + 90°C (v zaschlém stavu)

Vydatnost cca 750 g/m2 , dle tloušťky nanášené vrstvy a podkladu

Nástřikový systém pro vytvoření neprodyšné izolace

Látka
Materiál vodní akrylátová disperze s vláknitou výztuží

Vlastnost Hodnota
Barva tmavě modrá, po úplném zaschnutí 

Tloušťka nanášené vrstvy 0,6 – 1,4 mm vlhké vrstvy

Vlhkostně proměnlivá hodnota Sd 3,5 m (při tloušťce 0,3 mm) / 0,15 – 5,00 m 

Omítatelnost ano a přelepitelná lepicími páskami pro clima

Teplota zpracování Od +5 °C do 35°C 

Tepelná stabilita dlouhodobě od - 40°C do + 90°C (v zaschlém stavu)

Vydatnost cca 400 - 800 g/m2 , dle tloušťky nanášené vrstvy a podkladu

Látka
Materiál PET

Vlastnost Hodnota
Plošná hmotnost 63 g/m2

Tloušťka 0,7 mm

Nejvyšší tažná síla podélná/příčná 90 N/5 cm / 145 N/5 cm

Protažení podélné/příčné 75 % / 90 %

Produkt Číslo výrobku GTIN Druh balení Obsah Vydatnost bal/pal
AEROSANA VISCONN 1AR01106 4026639211064 kbelík 10 litrů 750 g/m2 45

AEROSANA VISCONN white 1AR01740 4026639217400 kbelík 10 litrů 750 g/m2 45

AEROSANA VISCONN FIBRE 1AR01677 4026639216779 kbelík  5 litrů 600 g/m2 60 

Produkt Art.-Nr. GTIN Délka Šířka Obsah ks/bal
AEROSANA FLEECE 1AR01715 4026639217158 2 x 25 m 15 cm 7,5 m2 2 

Druhy balení

www.pro-clima.cz

Nástřiková neprodyšně izolující vrstva s vlhkostně proměnlivou hodnotou Sd 

Nátěrová neprodyšně izolující vrstva s vláknitou výztuží a s vlhkostně proměnlivou hodnotou Sd 

Textilie k přemostění prasklin a spár v systému AEROSANA VISCONN
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CIUR a.s.
Pražská 1012
250 01 Brandýs nad Labem
Tel: +420 326 901 411
E-mail: info@ciur.cz

Technická podpora
CZ   +420 326 901 423



Stříkání místo lepení: rychlé a jednoduché 
vytvoření neprodyšně izolující vrstvy 

✔ Jednoduchá aplikace stříkáním: extrémně rychlá práce
✔ Ideální na složité přechody a detaily
✔ Bezpečné při pohybech stavebních dílů: zůstává trvale  
 elastická
✔ Drží na všech běžných površích, funguje též jako   
 adhezní můstek
✔ Je omítatelný, přetíratelný, přelepitelný Než se vzduchotěsnost stane mučením

Drží na všech běžných površích, funguje též jako   

Než se vzduchotěsnost stane mučením

AEROSANA VISCONN

NOVĚs vyztuženými vlákny

✔ Přemostí praskliny a spáry do šířky 20 mm
✔ Netřeba mísit: dodává se ve stavu k okamžitému   
 použití a lze aplikovat přímo z kbelíku



Dřevostavby a zděné stavby · Plochy a detaily · Novostavby a rekonstrukce · Vnitřní i vnějšíVšechno. Rychle. Těsně.

-Systém
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Na plochu a 

detaily

V dřevostavbách i 

zděných stavbách

Více informací o systému AEROSANA VISCONN na:

proclima.de/aerosana-visconn

S nástřikovou a nátěrovou neprodyšně izolující vrstvou s vlhkostně proměnlivým difúzním odporem AEROSANNA VISCONN se 
pracuje extrémně rychle: jak na plochách, jako je například neomítnuté zdivo nebo porézní deskový materiál, tak i při zhotovení 
napojení stavebních dílů v dřevostavbách i zděných stavbách.



Dřevostavby a zděné stavby · Plochy a detaily · Novostavby a rekonstrukce · Vnitřní i vnější

Též příprava podkladu, například při sa-
nacích, je možná. AEROSANA VISCONN 
má vlhkostně proměnlivý difúzní odpor a 
může být tudíž použita jak na vnitřní, tak i 
na venkovní straně stavebních dílů.

Přechody mezi stavebními díly z různých 
materiálů s mnoho rohy a hranami jedno-
duše přestříkejte AEROSANOU VISCONN a 
je zaizolováno.

Novou AEROSANOU VISCONN FIBRE 
s výztužnými vlákny můžete jednoduše 
přetřít spáry a praskliny do šířky 20 mm.

Podívejte se na video

Tak univerzální je
AEROSANA VISCONN 
youtu.be/soTBXD8a_nI N
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Při větších spárách, otvorech nebo při utěsnění prostupů, jako například u trubek nebo 
kleštin, přiložte jednoduše nový AEROSANA FLEECE a přetřete.

K řešení složitých 

detailů

K uzavření prasklin 

a spár
K izolování přechodů 

mezi stavebními díly
K přípravě podkladu

K napojení prostupů

Při větších spárách, otvorech nebo při utěsnění prostupů, jako například u trubek nebo 




