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Těsnící páska v systému s produkty

– ARDEX BU 1K–S bitumenová stěrka
– ARDEX BU 2K bitumenová stěrka
– ARDEX BU 2K–P bitumenová stěrka (poly)

Izolace dilatačních, spojovacích a dělících spar

Elastická s dobrou nastavitelností

Vynikající přídržnost s ARDEX bitumenovými stěrkami

ARDEX BU–SB 240
Těsnicí páska do spar
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ARDEX BU–SB 240
těsnicí páska do spar

Technická norma kvality ARDEX:

Šířka: cca. 240 mm

Tloušťka: cca. 0,8 mm

Teplota zpracování: od +5°C do 30°C.

Nebezpečné látky: žádné

Balení: role šíře  240 mm, délky 15  m

Skladování: chraňte před mrazem v suchých
místnostech cca. 12 měsíců
v orginálním balení

Oblast použití:

Těsnící páska pro izolační opatření v systému
s produkty:
– ARDEX BU 1K–S bitumenová stěrka
– ARDEX BU 2K bitumenová stěrka
– ARDEX BU 2K–P bitumenová stěrka (poly)
Izolace dilatačních, spojovacích a dělících spár
na stěnách i podlahách.

Druh materiálu:

ARDEX BU–SB 240 je elastická páska na bázi
NBR–kaučuku s oboustranným povrstveným
polypropylenovým rounem.

Příprava podkladu:

Dbejte na zpracování dle technických listů pro
bitumenové izolace.

Zpracování:

Na připravený podklad naneste na obě strany spáry
v dostatečné šíři bitumenovou stěrku. Okraje těsnící
pásky vložte do čerstvého nátěru, který funguje jako
základní přídržný nátěr. Nerovnosti nebo deformace
mohou být přitlačeny hladítkem.

Při malém nebo středním pnutí je dostatečné pásku
položit hladce přes spáru.

Při lepení těsnící pásky dbejte, aby  tažná část
průřezu zůstala volná. Případně ji překryjeme
páskem z PE fólie.

Při vysokých nárocích na elasticitu doporučujeme
vtlačit částečně do spáry.

Dbejte na:

Při použití a zapracování pásky dbejte pokynů
v  technických listech bitumenových izolací, jakož
i platných pravidel a norem.

Ručíme za bezvadnou kvalitu našich produktů.
Naše doporučení pro zpracování vycházejí ze zkoušek a praktických zkušeností, mohou
však být považována pouze za všeobecná doporučení bez garance vlastností, protože
nemáme vliv na podmínky na stavbě a na způsob provedení prací.
Tímto vydáním se nahrazují všechny předchozí verze technických listů.

Váš odborný velkoobchod:


