Popis
Pěnový materiál na bázi PE s převážně uzavřenou strukturou
buněk.

Forma dodání
PE provazec namotaný a stočený do role.Průměr 6; 8; 10; 15;
20; 25; 30; 40; 50 mm

Technická specifikace
Vlastnosti

Klasifikace

Pocet metru v balení
Stlacitelnost

100 m ( 6 – 15 mm); 50 m (20 - 30 mm); 30 m (30 - 50
mm)
65 %

Tepelná vodivost

0.044 W/ m . K

Teplotní odolnost

- 80 °C až +100 °C

Aplikacní teplota

bez omezení

Skladovací doba

bez omezení

Skladovací teplota

+ 5°C až +25°C

TN133
Těsnicí PE provazec

Příprava
Podkladní plochy musí být suché, odmaštěné, zbavené
prachu, nečistot a všech volných částí.

Zpracování
Vždy je nutné vybrat prúměr provazce vyšší, než je šíře
utěsňované spáry. Uchopte provazec, stlačte jej mezi
prsty a zasouvejte postupně do prostoru spáry. Spáru je
možné ihned vytmelit.
Provazec je díky svému materiálu ideálně vhodný pro styk
se silikonovými tmely v případě, že vyžadujeme nepřilnutí
tmelu. Tato vlastnost je často využívána při použití pásky
jako vymezovače dna spár.

Důležité upozornění
Materiál neobsahuje žádný silikon a je možné jej použít v
prostorách lakoven.

Slouží zejména jako ideální lůžko pro tmelené
dilatační spáry. Jeho použití zabraňuje efektivní
nadspotřebě tmelu a zároveň zajišťuje
správnou dilatační funkci spáry. Spolehlivě
funguje jako základní těsnění proti prachu a
průvanu, přerušení tepelného mostu a
zamezení nežádoucích styků konstrukcí.

Hlavní výhody
velmi rychlá, snadná a estetická aplikace:
provazec se pouze zatlačí to spáry
výtečná snášenlivost se tmely
snadná tvarovatelnost
velmi kvalitní tepelný izolant
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Service
Auf Wunsch steht Ihnen die tremco illbruck
Anwendungstechnik unter 02203 57550-600
jederzeit zur Verfügung.
Zusatzinformation
Vorstehenden Angaben können nur allgemeine
Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres
Einflusses liegenden Verarbeitungs- und An

wendungsbedingungen und der Vielzahl der
unterschiedlichen Materialien sind
ausreichende Eigenversuche durchzuführen,
um das Material auf seine Eignung in der
jeweiligen Anwendung zu prüfen. Technische
Änderungen vorbehalten. Die aktuellste
Version finden Sie unter www.illbruck.de.
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