je dilataèná páska z bielej PE (polyetylén) peny s uzavretou
truktúrou buniek a nakaírovanými, 10mm irokými agresívne lepiacimi pásikmi s krycou
fóliou. Pri verzii MONO je páska vybavená lepiacim okrajom iba na jednej strane dilataènej
pásky, pri verzii DUO sú lepiace okraje na oboch stranách pásky na opaèných póloch,
prièom druhý pásik slúi na nalepenie krycej fólie.

najmä ako dilataèná páska pri výstavbe interiéru v styku omietky s inými
materiálmi, ktoré majú rozdielnu rozanos. Napr. omietka drevené trámy,
omietka plastové profily, omietka  OSB doska a pod. Ve¾mi vhodná na rieenie
dilataèných kár pri stenových a stropných pripojeniach. Ideálna pre suchú vnútornú
výstavbu ( montované domy ), ako aj pripojenie vlhkých omietok k doskám, plastom, drevu
a pod.
má rovnakú oblas pouitia, ako verzia MONO, navye sa ale zároveò
ve¾mi pohodlne a prakticky zakryje èas kontrukcie, ktorú treba chráni pred farbou,
omietkou, stierkou a pod. jednoduchým nalepením krycej fólie na druhú stranu pásky.
pri pripojení omietky na rám okna
:
s nasledovnými

Materiál nosièa
Druh lepidla
Hrúbka pásky
Hustota ( PE peny )
Pevnos pri 40% nom stlaèení
Odolnos voèi odlepeniu
Odolnos voèi pretrhnutiu

biela PE pena s uzavretou truktúrou buniek
syntetický kauèuk
3mm
cca 25kg / m3
8 N / cm2
DIN 53577
12 N / 25mm
AFERA 4001
0,42 N / mm2


Jozef Vere IZOTES
IÈO : 45 529 132
Jarková 9914/57
DIÈ : 1073762745
940 01 Nové Zámky
Bankové spojenie : VÚB Banka è.ú.: 2740971653/0200

Teplotná odolnos
Odolnos voèi starnutiu
Odolnos voèi kondenzácii vody
Farba lepidla
Skladovate¾nos

Dåka rolky
írka pásky
Hrúbka pásky
Roliek v kart.

:
:
:
:

25 metrov
35 mm
3 mm
26

Dåka rolky
írka pásky
Hrúbka pásky
Roliek v kart.

:
:
:
:

25 metrov
35 mm
3 mm
26

30°C a +85°C
dobrá
ve¾mi dobrá
transparentná
18 mesiacov v nerozbalenom stave
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