
OKENNÁ PÁSKA VONKAJŠIA
paru pustí, vodu nie
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OKENNÁ PÁSKA VONKAJŠIA je paropriepustná, stavebne zapraviteľná trojvrstvová vliesová
fólia so samolepiacim okrajom určená na tesnenie pripojovacích škár pri montáži okien a dverí.
Zabraňuje priepustu vetru aj dažďa do stavebnej konštrukcie.
OKENNÁ PÁSKA VONKAJŠIA je nelepiaca páska vyrobená z trojvrstvovej fólie (vlies,
paropriepustný PE, vlies), ktorá je flexibilná a vodotesná. Je jednostranne opatrená
samolepiacim okrajom s veľmi silne a trvalo lepiacim polyakrylátovým lepidlom.

VÝHODY, POUŽITIE
stavebne zapraviteľná
odolná voči kyselinám, soliam a zásadám

APLIKÁCIA
OKENNÁ PÁSKA VONKAJŠIA sa osadzuje v súlade s pravidlami pre tepelnú techniku na
exteriérovú stranu výplne otvoru. Na jednoduché pripevnenie na hranu osadzovaného okenného
rámu či rámu dverí slúži samolepiaci prúžok pri okraji pásky. Na napojenie protiľahlého okraja na
špaletu muriva je vhodné aj vysoko trvanlivé LEPIDLO NA FÓLIE FORTAX FURTOLEP.
Nakoniec sa páska stavebne zapraví.

TECHNICKÉ ÚDAJE
farba biela, modrá
dutinka 76,50 mm
ekvivalentná difúzna hrúbka sd 1 m (DIN EN ISO 12572)
hmotnosť plošná 110 ±15 g/m²
lepidlo polyakrylát
nosič trojvrstvová vlisová fólia
pevnosť v ťahu pozdĺžna 13 N/mm²
pevnosť v ťahu priečna 5 N/mm²
predĺženie pri pretrhnutí pozdĺžne 68 %
predĺženie pri pretrhnutí priečnej 78 %
skladovanie v suchu pri +5 °C až +25 °C, chrániť pred UV žiarením
hrúbka celková 0,30 mm

Jednotky balenia
návin šírka v kartonu
30 m 70 mm 4 ks
30 m 100 mm 3 ks
30 m 100 mm 6 ks
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Všetky vyššie uvedené údaje vychádzajú z interných skúšok výrobcu a jeho dlhoročných skúseností s aplikáciou v nespočetných technických a priemyselných
odboroch. Vzhľadom k veľmi odlišným požiadavkám a podmienkam pri aplikáciách je nevyhnutné, aby si užívateľ vždy otestoval vhodnosť tohto produktu vo
svojich podmienkach. Všetky vyššie uvedené údaje, parametre a odporúčania sú bez záruky a dodávateľ ani výrobca nenesú zodpovednosť za priame i nepriame
škody vzniknuté v súvislosti s použitím výrobku. Zmeny všetkých uvedených údajov sú vyhradené. Pri požiadavke modifikácie výrobku „na mieru“ rovnako tak ako
pri požiadavke na bezplatné dodanie vzoriek či konzultačné a technický servis nás bez obáv kontaktujte. Aktuálna verzia technického listu je dostupná na
www.hasoft.cz. Overte si, prosím, či tento technický list nebol nahradený novou verziou.
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