
TĚSNICÍ ŠŇŮRA DO DILATAČNÍCH SPÁR
utěsňuje, vymezuje, separuje

004
TĚSNICÍ ŠŇŮRA DO DILATAČNÍCH SPÁR je ideálním materiálem do dilatačních spár litých
podlach, do spár při osazování oken a zárubní, dále pak pro utěsňování výplní v rámech, do
mezipanelových spár a do všech spár vzniklých ve stavebnictví.

TĚSNICÍ ŠŇŮRA DO DILATAČNÍCH SPÁR je pružná šňůra plného profilu z pěnového
polyetylenu pro utěsňování dynamicky namáhaných spár a prasklin.

VÝHODY, POUŽITÍ
odolná proti vlhkosti, kyselinám, louhům, ropným látkám atd.

APLIKACE

TECHNICKÉ ÚDAJE

šířka spáry hloubka spáry průměr šňůry
4 mm 4 mm 6 mm

5 mm 5 mm 6–8 mm

8 mm 5–8 mm 10 mm

prodloužení při přetržení 76 %

skladování v suchu při +15 °C až +20 °C, chránit před UV zářením

třída reakce na oheň F

Jednotky balení

návin šíře v kartonu
200 m 10 mm 1 ks
500 m 6 mm 1 ks
500 m 8 mm 1 ks
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Všechny výše uvedené údaje vycházejí z interních zkoušek výrobce a jeho dlouholetých zkušeností s aplikací v nesčetných technických a průmyslových oborech.
Vzhledem k velmi odlišným požadavkům a podmínkám při aplikacích je nezbytné, aby si uživatel vždy otestoval vhodnost tohoto produktu ve svých podmínkách.
Všechny výše uvedené údaje, parametry a doporučení jsou bez záruky a dodavatel ani výrobce nenesou odpovědnost za přímé i nepřímé škody vzniklé
v souvislosti s použitím výrobku. Změny všech uvedených údajů jsou vyhrazeny. Při požadavku modifikace výrobku „na míru“ stejně tak jako při požadavku na
bezplatné dodání vzorků či konzultační a technický servis nás bez obav kontaktujte. Aktuální verze technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Ověřte si
prosím, zda tento technický list nebyl nahrazen novější verzí.
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