Jutadach SP • Jutafol SP 1 • TP 15 • SP AL • TPK

Aplikační pásky

Spojovací pásek JUTADACH SP

Oboustrannì lepící páska pro horizontální i vertikální
spojování jednotlivých pásů podstřešních superdifúzních
membrán JUTADACH pro zabránění případnému vzlínání
vlhkosti.
0,4 mm × 12 mm × 30 bm, karton 1320 bm
Balení po 44 kotoučích v kartonu
(hmotnost kartonu cca 11 kg)

tažnost ......................................................................................... 1000%
dynamické roztržení ......................................................... 50 N / cm2
lepící síla ...................................................................... 200 N / 25 mm2
nepropustnost ................................................................... 0,98 g/cm2
teplotní odolnost ................................................... –10 °C až + 60 °C
životnost . ....................................................................... více jak 15 let
rozsah teplot pro použití . ................................... –40 °C až +90 °C
skladovatelnost  ........................................................... 1 rok při 20 °C
odolnost vůči UV záření . ........... nutno chránit proti UV záření
toxicita ........................................................................................... žádná
absorbce vody . ........................................................................... žádná
vodonepropustnost spoje ......... min. 500 mm vodního sloupce

Spojovací pásek JUTAFOL SP 1

Oboustranně samolepící páska z butylkaučuku pro
vzduchotěsné spojování a napojování parozábran Jutafol N
i Jutafol N AL při svislém i vodorovném překrývání fólií.
1 mm × 15 mm × 45 bm, karton 810 bm
Balení po 18 kotoučích v kartonu
(hmotnost kartonu cca 17 kg)

barva . .............................................................................................. černá
posuv ve spáře ..............................................................................  20 %
tažnost při posuvu 100 mm / min. . ...................................... 400 %
dynamická pevnost ve střihu N / cm2 ...................................... 14,4
síla ke stlačení N / cm2...................................................................... 5,6
hrubá měrná hmotnost ............................................................... 1,06
rozsah teplot pro použití . ................................... –40 °C až +90 °C
UV stálost .......................................................................... velmi dobrá
trvanlivost ............................................................................ min. 20 let
prodyšnost pro vodní páry . ......................................................... B 2

Spojovací pásek JUTAFOL SP AL

Jednostranně samolepící kaučuková páska s hliníkovou
vrstvou pro vzduchotěsné spojování pásů parozábran
JUTAFOL N i JUTAFOL N
0,08 mm × 48 mm × 50 bm, karton 1200 bm
Balení po 24 kotouèích v kartonu
(hmotnost kartonu cca 17 kg)

barva . ......................................................................................... stříbrná
lepící vrstva .............................. syntetický modifikovaný kaučuk
reflexní vrstva .............................................................. hliníková fólie
paropropustnost..................................................... 0,1 g / m2.24 hod
faktor difúzního odporu . .................................................. m732823
ekvival.dif. tloušťka Sd ......................................................... 58,62 m
teplotní odolnost ...................................................... 40 °C až +65 °C

Těsnící pásek JUTAFOL TP 15

Pro napojování parotěsných fólií JUTAFOL N,
JUTAFOL N AL na přiléhající stavební konstrukce
(v případě jejich drolivých povrchů)

4 mm × 15 mm × 20 bm, karton 300 bm
Balení po 15 kotouèích v kartonu
(hmotnost kartonu 1,8–2,2 kg)

Těsnící pásek JUTAFOL TPK

Pro vodotěsné utěsnění prostoru mezi superdifuzní
membránou Jutadach (popř. podstřešních fólií
Jutafol D, Jutafol DTB, Jutacon) a kontralatí (vytěsnění
kotvení kontralatě)
3 mm × 30 mm × 25 bm, karton 400 bm
Balení po 16 kotoučích v kartonu

barva . .............................................................................................. černá
měrná hmotnost .................................................................. 35 kg/m3
požadovaná komprese ke stlačení ......................................... 20 %
tažnost ........................................................................................... 180 %
vratná síla k dosažení původní tloušťky ............................... 95 %
síla potřebná ke stlačení.....................................................2,5 N/cm2
lepící síla po 24 hodinách.................................................... 12 N/cm2
pevnost v tahu ...................................................................... 120N/cm
tepelná vodivost DIN 52612–72 10°C ...................... 0,034 W/mK
                                                              40°C ..................... 0,039 W/mK
rozsah teplot pro použití . ................................ –30 °C až + 100 °C
UV stálost ...................................................................................... dobrá
třída hořlavosti DIN 4102 v zabudovaném stavu . ................. B2
skladovatelnost při 20 °C ........................................................... 1 rok

Poznámka: Pásky je možné aplikovat od +5 °C. Dodávky pouze v celých kartonech!
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