Technický list
Těsnicí páska na vany

Wannendichtband
•
•
•
•
•
•

aplikuje na okraje vany
samolepící
snadno zpracovatelná
použití ve vlhkých a mokrých prostorách
třívrstvá těsnicí páska
certifikovaná

Popis produktu
Vodotěsná, flexibilní těsnicí páska s oboustranným kašírováním
tkaninou se samolepící vrstvou. Dokonale přilne k hladkému
povrchu všech ocelových i plastových van a sprchových koutů.

Okraj vany očistěte a odmastěte vhodným čistícím prostředkem (např. acetonem). Sejměte ochrannou fólii z butylových
proužků. Těsnicí pásku Wannendichtband nalepte napnutou a
to směrem od rohu vany tak, aby zbytek pásky směřoval směrem vzhůru. Pásku nalepte v jednom nepřerušovaném kuse,
ostřižené zbytky pásky nepoužívejte. Na vanu nalepte protihlukovou pásku a osaďte na určené místo. Těsnicí pásku Wannendichtband přilepte ke stěnám pomocí připravené těsnicí hmoty
jako Okamul DF, Servoflex DMS 1K Plus SuperTec, Servoflex
DMS 1K-schnell Plus SuperTec, Okamul Ki Fix nebo Okamul
PU-FCA a zcela do vrstvy těsnicí hmoty zapracujte. Dbejte na
dodržení minimální předepsané tloušťky těsnicí hmoty. Styky
těsnicí pásky musí mít přesah alespoň 6 mm. Dodržujte pokyny
pro zpracování příslušné těsnicí hmoty uvedené v jejím technickém listě

Technické údaje
Šířka pásky

120 mm

Délka pásky

20 mm

Použití

šedá
těsnicí pásky pro různé způsoby
použití

Hmotnost

60 g/m2

Tloušťka

0,7 mm

Teplotní odolnost
Skladování:

Kiesel Bauchemie GmbH u. Co. KG
Wolf-Hirth-Straße 2
D-73730 Esslingen
Telefon: +49 711 93134-0
Telefax: + 49 711 93134-140
www.kiesel.com

Č. výrobku EAN

20 bm 1 karton

60315

4015705603155

Upozornění

Zpracování

Barva

Balení

min. - 5 °C / max. + 60 °C
skladovat v suchu při pokojové teplotě,
chránit před přímým slunečním zářením,
zpracovat během 24 měsíců

KIESEL, s.r.o.
K Hrušovu 292/4
102 00 Praha 10 - Štěrboholy
Telefon: +420 607 807 000
Telefon: +420 272 019 341
www.kiesel.cz, info@kiesel.cz

Uvedené údaje, zvláště návrhy na zpracování a použití našich
výrobků jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech.
Z důvodu různorodosti materiálů a pracovních podmínek doporučujeme v každém případě provést dostatek zkušebních vzorků pro ověření vhodnosti našich výrobků pro zamýšlený pracovní postup a účely.
Vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechna předchozí
vydání svoji platnost.
Dbejte na dodržování pokynů uvedených v technickém listu
výrobku a v bezpečnostních listech na internetových stránkách
www.kiesel.cz.
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