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NEW

Vysoce flexibilní vzduchotěsnící  lepicí páska

  Ideální pro utěsnění prostupů v důsledku mimořádně silné pryžové vrstvy a 

  Chrání i při větším zatížení
  Chrání konstrukční prvky proti průniku vody: vodotěsná a odolná proti
  vzlínající vlhkosti  
  Vytváří bezpečný spoj: butyl kaučuk proniká hluboko do podkladu       
  Napojení na minerální podklady

 elastické nosné fólii

www.pro-clima.cz ... a izolace je 
    perfektní

Vysoce elastická lepicí páska pro vzduchotěsné těsnění, např. v oblasti
 opláštění nebo prostupů jako jsou potrubí, instalační díly apod.
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Vysoce flexibilní vzduchotěsnící  lepicí páska

Technické údaje:

Druhy balení:

Odměření pásky Odstranění první pásky Lepení na potrubí

Lepení na plochu Přitisknutí Venkovní aplikace

Rozviňte pásku na požadovanou délku a 
uřízněte na míru.

Přeložte pásku ve středu a sejměte první 
ochranný papír.

Umístěte pásku na trubku a postupně přilepujte. 

Sejměte kompletně druhý ochranný papír. 
Postupně přitlačujte pásku a přilepujte dokola k 
povrchu.

Poté přitiskněte lepení pevně všude okolo. 
Ujistěte se, že je dostatečný protitlak.  Zvláště 
účinné je použití přítlačné pomůcky pro clima 
PRESSFIX, která také chrání Vaše ruce.

EXTOSEAL MAGOV také poskytuje bezpečné spojení 
prostupů v exteriéru.

Další informace o aplikaci jsou uvedeny 
v plánovací dokumentaci pro clima.

V případě dotazů kontaktujte technické 
oddělení pro clima Česká republika:

+420 326 901 411
+420 326 901 456

info@ciur.cz

CIUR a.s.

Pražská 1012
250 02 Brandýs nad Labem
Česká republika

+ 420 326 901 411
+ 420 326 901 456

info@ciur.cz

www.pro-clima.cz

Vlastnost Zkušební norma Hodnota

Tkanina Elastická PE folie
Materiál Butyl kaučuk
Separační vrstva Silikonovaná PE folie
Barva Butyl kaučuk: šedá, folie: modrá
Hmotnost na jednotku plochy     DIN EN 1849-2 Přibližně 3.7 kg/m²
Tloušťka DIN EN 1849-2 Přibližně 2.0 mm
Tepelná stabilita Dlouhodobě od -20 °C do +80 °C
Teplota zpracování od +5 °C do 35 °C
 Skladovatelnost            Skladovat v chladu a suchu

Číslo výrobku EAN Délka Šířka Ks v jednotce Ks na paletě Váha balení
14343                      4026639143433 10 m 6 cm 5 60 11.5 kg

14344                     4026639143440 10 m 10 cm 3 60 11.5 kg

Uvedené informace jsou založeny na praktických zkušenostech a současném stavu znalostí. Vyhrazujeme si právo provést změny 
uvedených doporučení nebo provést úpravy v důsledku technického vývoje a souvisejících zlepšení kvality našich výrobků. Rádi Vás 
budeme informovat o současném technickém stavu používání našich výrobků.


