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TP700 illmod EcoTech

•	 RyChlá iNSTalaCE

•	 dOKONalý VzhlEd

•	 miNimálNí PRaCNOST

•	 BEz KRyCíhO liNERu

•	 VOdOTěSNá

•	 uV STaBilNí

•	 zVuKOTěSNá



TP700 illmod EcoTech  je nová generace těsnicí 
komprimační pásky s hloubkovou impregnací pro 
funkční utěsňování konstrukčních spár. Díky absenci 
krycí papírové fólie (lineru), který by jinak zakrýval 
samolepicí vrstvu na pásce, je TP700 velmi rychle apliko-
vatelná do stavební spáry.

Nový systém práce “Odviň a nalep” nejen urychluje sa-
motné zpracování komprimační pásky, ale navíc neprodu-
kuje žádný odpad, který zůstává při odtrhávání různých 
krycích fólií - linerů.

TP700 je opatřená kvalitním akrylovým lepidlem se 
speciální adhezní přísadou, která umožňuje přirozený 
odvin z role, aniž by docházelo k přilepení pásky na sebe 
samu.

Funkčnost i design zároveň

Každá komprimační páska illbruck je nejmodernějším 
řešením pro utěsňování spár. TP700 illmod EcoTech není 
výjimkou. Pyšní se všemi vlastnostmi kvalitních impreg-
novaných pásek jako je trvalá UV stabilita, vodotěsnost 
proti hnanému dešti do 600 Pa, výtečná zvukotěsnost 
a tepelná izolace.

TP700 je šitá na míru zejména velkým spárám, které 
se velmi obtížně zajišťují konvenčními technologiemi, 
nejběžněji tmely. Díky své precizní struktuře dokáže 
TP700 vytvořit ve spáře naprosto dokonalý, čistý 
a estetický detail, který bude navíc plnit i dlouhodobou 
těsnicí funkci.

Bleskové utěsnění stavebních spár

Utěsňování spár na pohledových fasádních konstrukcích. Typické využití 
TP700 illmod EcoTech.



Integrovaný stahovací pás pro udržení pásky ve stlačeném stavu.  

Akrylová samolepicí vrstva bez krycího lineru umožňující velmi rychlou aplikaci.

Čistý a funkční detail pásky v pohledové fasádní spáře.



Vlastnost Norma Klasifikace

Třída hořlavosti DIN 4102 B1, obtížně zápalný, P-NDS 
04-229

Součinitel teplné vodivosti DIN 52612 λ 10 < 0.048 W/m/

Ekvivalentní difúzní tloušťka Sd DIN 4108-3 < 0,5 m

Spárová průvzdušnost DIN EN 12114 α < 1.0 m³ / [h.m.(daPa)2/3]

Třída expozice DIN 18542 BG1

Odolnost vůči povětrnosti DIN 18542 páska je UV stabilní

Odolnost proti hnanému dešti EN 1027 600 Pa

Obsah těkavých látek 0, třída EC1+ dle GEV

Kompatibilita s běžnými staveb-
ními materiály

DIN 18542 Žádné známky nekompatibility s 
pozinkem, ocelí, hliníkem, měďí, 
betonem, pórobetonem, cihlou, 
kamenem, PVC, plexisklem a 
dřevem.

Teplotní odolnost -30°C to +90°C

Skladování Skladujte v chladu a temnu při 
teplotách do cca +20 °C.

Skladovatelnost 2 roky, v neotevřeném originál-
ním balení

Aplikační teplota bez omezení

TP700 illmod EcoTech

Rozměr pásky Barva Balení Obj. č.

20/10-18 šedá 4,5 m / 12 rolí v boxu 502903

30/10-18 šedá 4,5 m / 8 rolí v boxu 502904

25/13-24 šedá 5,2 m / 12 rolí v boxu 502905

30/13-24 šedá 5,2 m / 10 rolí v boxu 502906

30/17-32 šedá 4 m / 10 rolí v boxu 502907

40/17-32 šedá 4 m / 8 rolí v boxu 502908

40/22-40 šedá 2,7 m / 8 rolí v boxu 502909

20/10-18 černá 4,5 m/ 12 rolí v boxu 502887

30/10-18 černá 4,5 m/ 8 rolí v boxu 502888

25/13-24 černá 5,2 m/ 12 rolí v boxu 502889

30/13-24 černá 5,2 m / 10 rolí v boxu 502890

30/17-32 černá 4 m / 10 rolí v boxu 502891

40/17-32 černá 4m / 8 rolí v boxu 502892

40/22-40 černá 2,7 m / 8 rolí v boxu 502893

Technická specifikace

Rozměry a balení
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