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                  INCAV 
Samolepící 3D vnitřní roh – vytvarovaný

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

Samolepící 3D vnitřní roh vyrobený z TESCON lepicí pásky pro vnitřní a 
vnější těsnění. Napojuje parobrzdné a vzduchotěsné membrány, 
sousední stavební prvky vyrobené z hoblovaného dřeva, plasty a kovy 
jako okna, dveře, trámy, nosníky atd.

  Bezpečné utěsnění pomocí 3D vnějšího rohu
  Trvale těsný spoj vnější a vnitřní na základě vodotěsného pevného lepidla
  Pomocí řezacího nože lze flexibilně přizpůsobit dle potřeby, např. menší délku       
  pásky
  Lze sklopit kolem rohů: lepená plocha může být lemována z vnitřku nebo vnějšku
  Měkká, pružná fleecová podložka: ideální pro nepomačkané spoje
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Samolepící 3D vnitřní roh – vytvarovaný

Technické údaje:

Pro zjištění požadované délky TESCON 
INCAV zatlačte co nejvíce pravítko do 
drážky.

Položte TESCON INCAV na řeznou plochu, 
přiložte pravítko na své straně, vyrovnejte 
s okraji krycího papíru a uřízněte roh.

Srovnejte TESCON INCAV a odstraňte 
proužky krycího papíru na dvou kratších 
stranách.

Vtlačte strany pásky s krycím papírem do
rohu a pomocí dvou krátkých stran 
přilepte do drážky střešního okna.

Pro další oblasti použití lze snadno 
TESCON INCAV obrátit.  Povrch s 
lepidlem se tedy v tomto případě 
změní z vnější strany na vnitřní.

Měření Uříznutí požadované délky Sejmutí krycího papíru Nalepení do drážky

Dolepení detailu Přitisknutí Zpevnění Změna stran

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 01 Brandýs nad Labem
Česká republika

+420 326 901 411
+420 326 901 456

info@ciur.cz

www.pro-clima.cz

Druhy balení:

Vlastnost Hodnota
Tkanina Speciální textilie 
Lepidlo Vodotěsné pevné lepidlo
Separační vrstva Silikonovaná PE folie
Barva Tmavě modrá
Délka proužku 6 cm
Tloušťka 0.5 mm
Vystavení povětrnostním podmínkám               3 měsíce
Tepelná stabilita Dlouhodobě od -40 °C do +90 °C
Teplota zpracování                                                             od -10 °C
Skladovatelnost Skladovat v chladu a suchu

Číslo výrobku EAN Délka Šířka Ks v jednotce Váha balení
14758                       4026639147585 6 cm 6 cm 4 0.05

14759 4026639147592 6 cm 6 cm 20 0.10

Postupně odstraňte ochranný papír 
ze zbytku pásky a přilepte TESCON 
INCAV do rohu.

Pro zajištění lepící pásky pevně 
přitisněte. To je velmi snadné pomocí 
přítlačné pomůcky pro clima PRESSFIX. 

Pro zvláště dobrou ochranu před úniky 
může být TESCON INCAV zpevněn a 
složen znovu.

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.


