Technický list 07.27 Flexi těsnicí okenní pás DUO SMART
Výrobek

Vlastnosti

Páska se skládá celkem z pěti plochých vrstev, které zajišťují proměnlivou
hodnotu sd., z modifikovaného polyamidu (PA) se speciálně zesílenou
kombinací PET fólie. Samolepicí upevňovací proužek umožňuje velmi
jednoduchou aplikaci pásky. V jednom okraji pásu je umístěn samolepící
upevňovací proužek s krycí fólii sloužící k upevnění na rám okna, dveří apod.
V druhém okraji je pás opatřen butylovým lepicím komponentem rovněž
opatřeným strhávací fólií. Samolepící proužek umožňuje upevnění i při
nízkých teplotách k ostění, nadpraží a parapetnímu zdivu. Je vyráběn
především pro Těsnící a izolační systém Den Braven 3D používaný pro
novostavby a rekonstrukce s výměnou oken v předem upravených
„začištěných“ špaletách. Flexi těsnicí okenní pás DUO SMART je typ
kombinující pásy W a E, má však pásku z obou stran pásu a pouze 1 butylový
strip.
þ paropropustná nebo parotěsná (dle umístění ve stavbě);
þ vodotěsná;
þ snadno aplikovatelná, přetíratelná a zaomítatelná.

Použití

- v Den Braven 3D Těsnícím okenním systému;
- pro těsnění dveří a vrat;

Balení
Barva

Role po 30 m, šíře 50, 75, 100 a 150 mm
Bílá

Technické údaje
Základ
Hmotnost
Tloušťka
WDD – propustnost vodních
par
sd - hodnota
Vodotěsnost V30
Propustnost spáry při 10 Pa
Těsnost vůči srážkám
Třída hořlavosti
Aplikační teplota
Tepelná odolnost
Přípustná deformace
Odolnost vůči UV záření při
volném vystavení
Skladovatelnost
Podklad

g/m2
mm
g/m2. 24 hod.
m
2
l/m .30 min
3

m /hm
Pa
°C
°C
%
měsíce
měsíce

(PET – PA)
125
0,65
6,6 až 109,7
15 až 80
5,0 až 0,3
0,14
an ≤ 0,1
>600
B2
+5 / +45
-40 / +80

(dle EN 29073-1)
(dle EN 29073-1)
(dle EN 12572)
(dle DIN 53 122)
(dle ČSN 73 2578
2
požadavek ≤ 0,2 g/m . 24 hod)
(dle EN 1026)
(dle EN 1027)
(dle DIN 4102 T.1)

3
24

(v běžných podmínkách)

Musí být čistý, suchý, bez volných částic, prachu, mastnoty a jiných nečistot

Technický list 07.27 Flexi těsnicí okenní pás DUO SMART
Pokyny

Bezpečnost
Aktualizace

Těsnící pás odvinout a odříznout s 5cm přesahem (slouží pro překrytí po
osazení rámu do okenního otvoru). Strhnout krycí fólii a upevňovací pásek
pečlivě přitisknout na hřbet okna. Osadit okenní rám. Spáru mezi rámem
vypěnit PU pěnou. Po zatvrdnutí pěny přebytečnou PUR pěnu seříznout a
přehnout těsnicí pás DUO SMART. Ta se připevní na okenní zdivo (ostění,
parapet a nadpraží) pomocí butylového komponentu.
Pozor! U širších Flexi těsnících okenních pásu s šířkou 150 mm je vhodné
použít navíc i lepidla na parozábrany Foliefix, aby nevznikaly kapsy, jenž se
hůře zaomítávají.
Viz «Bezpečnostní list 07.27».
Aktualizováno dne:23.02.2009

Vyhotoveno dne: 24.04.2008

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních
zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát
nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za
žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy
použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními
zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

