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NEW

INVEX 
Samolepící 3D vnější roh – vytvarovaný

... a izolace je 
perfektníwww.pro-clima.cz

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

  Bezpečné utěsnění pomocí 3D vnějšího rohu
  Trvale těsný spoj vnější a vnitřní na základě vodotěsného SOLID 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           
  z vnějšku
 Měkká pružná fleecová podložka: ideální pro nepomačkané spoje
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Samolepící 3D vnější roh – vytvarovaný

Druhy balení:
Číslo výrobku EAN délka šířka ks v jednotce váha balení
14761                       4026639147615 6 cm 6 cm 4 0.05

14760 4026639147608 6 cm 6 cm 20 0.10

Příprava Lepení k prvku Lepení na podklad Okolní lepení

Lepení na potrubí... ... nebo kabely Lepení detailu rohu Lepení okolo detailu

Odstraňte krycí papír a nalepte na 
detail rohu. Pak odstraňte zbytek 
krycího papíru a přilepte na povrch.

Jednoduché lepení na potrubí nebo 
kabely až do 40 mm pomocí tvarovací 
části TESCON INVEX, např. pokud konce 
těchto potrubí…

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

www.pro-clima.cz
info@ciur.cz

Nakonec přelepte vše okolo 
detailu  rohu, např. pomocí pásky 
TESCON VANA. HOTOVO!

Přitlačte strany pásky, které mají 
stále krycí papír do rohu a 
přilepte  na podklad, např. trám.

Technické údaje:
Vlastnost Hodnota
Tkanina Speciální textílie z PP

Lepidlo Vodotěsné pevné PE 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

Odstraňte proužky s krycím papírem z 
prvních dvou stran.

Přelepte zbytek pomocí rohové 
lepící pásky TESCON PROFIL. Hotovo!

Odstraňte zbytek krycího papíru a 
přilepte na plochu. Pevně přitiskněte, 
např. pomocí PRESSFIX.

... již nejsou přístupné a proto 
nemohou být použity manžety ROFLEX
nebo KAFLEX. Potrubí nebo kabel musí
 být zajištěny také mechanicky.

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.


