Popis
Penový materiál na báze PE s prevažne uzatvorenou
štruktúrou buniek.

Forma dodania
Rola s návinom 30 - 100 mm (v závislosti od priemeru
povrazca).
Priemer: 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 mm

Technická specifikace
Vlastnosť

Klasifikácia

Počet metrov v balení

100 m (Ø 6 – 15 mm)

Počet metrov v balení

50 m (Ø 20 - 30 mm)

Počet metrov v balení

30 m (Ø 30 - 50 mm)

Stlačiteľnosť

65 %

Tepelná vodivosť

0,044 W/ m.K

Aplikačná teplota

bez obmedzenia

Tepelná odolnosť

-80 °C až +100 °C

Skladovacia teplota

+5°C až +25 °C

Doba skladovania

bez obmedzenia

TN133
Tesniaci PE povrazec

Príprava
Podkladové plochy musia byť suché, odmastnené,
zbavené prachu, nečistôt a všetkých voľných častíc

Spracovanie
Vždy je nutné vybrať priemer povrazca vyšší, ako je šírka
tesnenej špáry. Uchopte povrazec, stlačte ho medzi prsty
a postupne zasúvajte do priestoru špáry. Špáru je možné
ihneď vytmeliť
Povrazec je vďaka svojmu materiálu vhodný do
kontaktu so silikónovými tmelmi v prípade, že
vyžadujeme nepriľnutie tmelu. Táto vlastnosť sa často
využíva pri použití povrazca ako vymedzovača dna špár

Dôležité upozornenie
Materiál neobsahuje žiadny silikón a je možné ho použiť v
priestoroch lakovní.

Používa sa najmä ako ideálne lôžko pre
tmelené dilatačné špáry. Jeho použitie
efektívne zabraňuje nadspotrebe tmelu a
zároveň zabezpečuje správnu dilatačnú
funkciu špáry. Spoľahlivo funguje ako
základné tesnenie proti prachu a prievanu,
prerušenie tepelného mostu a zamedzenie
nežiaducich kontaktov konštrukcií.

Hlavní výhody
veľmi rýchla, jednoduchá a estetická
aplikácia: povrazec sa len zatlačí do špáry
veľmi dobrá znášanlivosť s tmelmi
jednoduchá tvarovateľnosť
veľmi kvalitný tepelný izolant

TN133
Tesniaci PE povrazec

Technický servis
Na vyžiadanie je k dispozícii neustála technická
podpora.
Dodatočné informácie
Vyššie uvedené informácie sú poskytnuté podľa
našich najlepších znalostí. Po celú dobu si
vyhradzujeme právo na zmenu receptúry nášho

produktu. Kupujúci by si mal vyžiadať
najaktuálnejšie informácie k vyššie
zmienenému produktu. Aplikácie, ako aj
podmienky počas aplikácie, nemáme pod
kontrolou, a preto zodpovednosť za ne nesiete
vy. Nepreberáme zodpovednosť plynúcu z tohto
technického listu. Dodávky sa riadia výlučne
našimi všeobecnými dodacími a platobnými
podmienkami.
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