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Produktové Informácie

Parotesná páska

Popis produktu
Parotesná páska tesa® 60073 Seal Flex má pružný PE nosič vystužený PET vláknami. Polyakrylátové lepidlo poskytuje
vysokú počiatočnú i trvalú priľnavosť a lepivosť. Vhodná pre utesnenie, opravy a napojenie parozábran, utesnenie
prestupov trubiek, kovových svoriek a rôznych spojov. Flexibilný pružný nosič umožňuje ľahké použitie pásky pri tesnení
kruhových profilov, napr. trubiek alebo káblov a miest, kde stavebnými konštrukciami prechádza dilatačná špára. Vďaka
textilnej výstuhe je páska veľmi pevná. Je vysoko odolná voči vode a teplote od -20°C do + 80°C. Textilné vlákno chráni
pred nadmerným pretiahnutím pásky. Páska je trhateľná rukou. - Pohodlná a časovo nenáročná práca s páskou - vďaka
pružnému nosiču a ľahkému odtrhávaniu rukou - Trvalá a veľmi vysoká lepivosť na rôzne druhy parotesných fólií - Odolná
voči vode a teplote od -20°C do + 80°C - Šírka 60 mm pre bezpečné a ľahké lepenie - Vysoko odolná proti stárnutiu
- Vzduchotesnosť dľa normy DIN 4108 je potvrdená nezávislým skúšobným ústavom (Fraunhofer, testovacia správa
P20-112/2010)

Charakteristika
Parotesná páska tesa seal® účinne chráni izolácie pred vlhkosťou. Použitie pásky tesa seal® umožňuje pohodlnú, efektívnu
a časovo úspornú prácu.

tesa seal® sa môže používať na novostavbe či rekonštrukcii strechy. tesa seal® sa môže použiť pre vnútorné izolácie
(medzi alebo pod krokvami) a tiež pre izolácie vzduchotesnej vonkajšej vrstvy (izolácia cez krokvy).

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované
prísnym kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho
vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty,
ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo
predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu
aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád
poradí.
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Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na http://l.tesa.com/?mp=60073
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