
tesa® Professional 60073
Produktové Informace

Parotěsná páska - seal flex

Produktbeskrivning
Parotěsná páska tesa® 60073 Seal Flex má pružný PE nosič vyztužený PET vlákny. Polyakrylátové lepidlo poskytuje
vysokou počáteční i trvalou přilnavost a lepivost. Vhodná pro utěsnění, opravy a napojení parozábran, utěsnění prostupů
trubek, kovových svorek a různých spojů. Flexibilní pružný  nosič umožňuje snadné použití pásky při těsnění kruhových
profilů, např. trubek nebo kabelů a míst, kde stavebními konstrukcemi prochází dilatační spára. Díky textilní výztuže je
páska velmi pevná. Je vysoce odolná vůči vodě a teplotě od -20°C do + 80°C. Textilní vlákno chrání před nadměrným
protažením pásky. Páska je trhatelná rukou.

- Pohodlná a časově nenáročná práce s páskou - díky pružnému nosiči a snadnému odtrhávání rukou
- Trvalá a velmi vysoká lepivost na různé druhy parotěsných fólií
- Odolná vůči vodě a teplotě od -20°C do + 80°C
- Šíře 60 mm pro bezpečné a snadné lepení
- Vysoce odolná proti stárnutí
-Vzduchotěsnost dle normy DIN 4108 je potvrzena nezávislým zkušebním ústavem (Fraunhofer, testovací zpráva
P20-112/2010)

Aplikace
Parotěsná páska tesa seal® účinně chrání izolaci před vlhkostí. Použití pásky tesa seal® umožňuje pohodlou, efektivní a
časově úspornou práci.

tesa seal® lze používat na novostavbě či rekonstrukci stávající střechy. tesa seal® lze použít pro vnitřní izolace (mezi nebo
pod krokvemi) a i pro izolace vzduchotěsné venkovní vrstvy (izolace přes krokve).

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro
účely specifikace.

Další informace
Použití pásky tesa seal® zajišťuje maximální bezpečnost pro vás i vaše zákazníky. Společnost tesa dává záruku v délce 5
let (počínaje dnem nákupu) na všechny vlastnosti uvedené v návodu k použití.

Společnost tesa však vylučuje jakoukoliv odpovědnost za následné a nepřímé škody a ztráty a za zpracování nebo použití,
které nejsou v souladu s pokyny.
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Další informace

Odpovědnost nelze přijmou v těchto případech:

- Při působení neobvyklých vlivů, zejména chemické nebo mechanické povahy nebo trvalé vystavení slunečnímu záření
- Při působení trvalého mechanického namáhání na naše produkty (např. působením tahu či stlačení)
- Utěsnění vícevrstvých fólií nebo obkladových materiálů bez dostatečné přilnavosti (např. použití měkkých desek)
- Pokud je výrobků použito pro parotěsně izolace v sauně a bazénu
- Pokud nejsou splněny předpoklady pro bezpečné pokládání fólií:

rovný podklad bez vyčnívajících předmětů, které mohou způsobit zranění (šrouby apod.)

- Pokud nejsou splněny předpoklady pro spolehlivé utěsnění:

a) podklad musí být suchý, stabilní a bez nečistot a mastnoty. Nesmí obsahovat látky snižující lepivost. Před uzavřením
musí být podklad i fólie vyčištěny a na místě musí být provedena zkouška lepivosti. Pokud je to nutné, musí být lepený
materiál ošetřen vhodným přípravkem pro zvýšení lepivosti (primerem).

b) Pokud jsou lepeny jiné materiály než tesa seal®, musí být jejich spoj otestován zkušebním lepením

c) Zatržení nebo napětí ve fólii či pásce musí být zmírněno řezáním či znovu nalepením.

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným
kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí
na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí
odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel
je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem.
Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.
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