Technický list
Technika pro obkladače

Těsnicí páska DB 70
(Dichtband DB 70, Innenecke, Außenecke)





pružná
vodotěsná
oboustranně kašírovaná
s označením metráže

Popis výrobku

Technické údaje

Elastická těsnící páska vyztužená tkaninou, se
střední částí bez tkaniny. Výztužná tkanina přesahuje
pásku po obou stranách, což umožňuje snadné
zapracování do hydroizolačních folií, páska je
oboustraně kašírovaná, trvale pružná, vodoodpudivá,
vodonepropustná, odolná zředěným kyselinám,
louhům a solným roztokům. Součástí systému jsou
i tvarované komponenty pro utěsnění vnitřních
a vnějších rohů a manžety.

Platí pro teplotu 20°C a rel. vlhkost vzduchu 65 %.

Použití
V interiéru i exteriéru k dokonalému a trvanlivému
utěsnění problematických spár, tj. styků stěna x
stěna, stěna x podlaha, k přemostění a utěsnění
dilatačních, napojovacích a přechodových spár.
Vhodná i pro použití v bazénech.

Balení a skladování
Balení:
šířka 12 cm
šířka 24 cm
vnitřní roh
vnější roh

10 bm v roli, 392 ks na paletě
50 bm v roli, 100 ks na paletě
25 bm v roli, 80 ks na paletě
25 ks v kartonu
25 ks v kartonu

Skladování:
V suchu a chladu.
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Spotřeba:

zohledněte přesah několika cm

Barva:

žlutá

Tloušťka:

0,70 mm

Šířka vcelku:

120 popř. 240 mm

Šířka potahu:

70 mm

Šířka pružné zóny:

30 mm

Síla v tahu podél:

> 5,0 MPa

Síla v tahu napříč:

> 2,5 MPa

Plošná hmotnost:

cca 600 – 800 g / m

Zkoušeno podle
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Zpracování

Podklad:
Musí být suchý, pevný, nosný, tvarově stabilní, zbavený
zmrazků, prachu, nečistot, olejů, mastnot, tuků, všech
separačních vrstev a volných částic. Musí odpovídat
požadavkům platných norem.

Zpracování:
Těsnicí pásku vkládejte do čerstvé hydroizolační
stěrkové folie. Lehce zatlačte do vlhkého lože a
pomocí špachtle přepracujte okrajové zóny a
přesahy
výztužné
tkaniny
další
vrstvou
hydroizolační stěrky.
Střední nevyztužený pružný díl pásky by měl zůstat
volný, bez pokrytí folií.

Pro perfektní systém
Těsnící manžeta DZ 35 nebo DZ 70
Těsnicí folie tekutá 1 KS
Těsnicí folie 2 KS
Těsnicí folie Profi PD 1 K
Těsnicí folie DF 2K
Těsnicí folie Rapid 1K
Těsnicí folie Hydro Basic 2K
Murexin izolační stěrky živičné
Těsnící povlak univerzální PU 500

Ochrana při práci
Specifické informace o výrobku pokud jde o jeho složení, vlivech na životní prostředí, čištění a odpovídajících opatřeních při
jeho likvidaci naleznete v Bezpečnostním listu.
Důležité
Dodržujte normy, směrnice a technické listy týkající se podkladu. Nezpracovávejte při teplotách pod +5°C. Vysoká vzdušná
vlhkost a nižší teploty zpomalují tuhnutí a tvrdnutí, vyšší teploty tyto procesy urychlují. Nepřidávejte žádný jiný materiál.
Obsah tohoto listu vychází z našich nejlepších zkušeností a poznatků založených na dlouhodobém výzkumu a praxi. Kvalitu našich materiálů garantujeme našimi
Obchodními a dodacími podmínkami. List nemá právní závaznost a nezakládá ani smluvní právní vztahy, ani není součástí kupní smlouvy. Uvádíme jen omezené
informace, které však mohou pomoci vyloučit možná rizika chyb. Přirozeně nemůžeme bezezbytku zahrnout všechny speciální okolnosti současných i budoucích případů
použití výrobku. Údaje, u nichž předpokládáme v odborné veřejnosti všeobecnou znalost, neuvádíme. Uživatel se nemůže zříci zodpovědnosti za odborné zpracování
materiálu ani konzultací při nejasnostech, ani zkouškou na místě aplikace. Vydáním nového technického listu ztrácí tento výtisk svou platnost.
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