
TECHNICKÝ LIST 

ISOVER VARIO XtraFit 
Systémový tesniaci tmel  

 

 
POPIS VÝROBKU 
Dvojzložkový tesniaci tmel na náze polymérovej disperzie na 
vytvorenie vzduchotesných stykov v mieste napojenia 
klimamembrány VARIO XtraSafe na minerálny podklad.  
 

ZLOŽENIE VÝROBKU 
2-zložková polymérová disperzia  
 

OBLASŤ POUŽITIA 
Tesniaci tmel ISOVER VARIO XtraFit je určený na vytvorenie 
trvalo pružných vzduchotesných stykov v mieste napojenia 
klimamembrány VARIO XtraSafe na minerálny podklad.  
Vhodné podklady: murivo, betón, ľahčený betón, pórobetón, 
plsty, drevo a podklady na báze dreva, oceľ, hliník. Podklad musí 
byť suchý, zbavený mastnôt a nečistôt, s dostatočnou 
pevnosťou a únosnosťou. V prípade podkladov s vysokou 
nasiakavosťou odporúčame pred aplikáciou tmelu vykonať 
prípravu podkladu náterom z tmelu VARIO XtraFit zriedeného 
s vodou. 
Zásady aplikácie: Na podklad naniesť súvislý pás tmelu VARIO 
XtraFit šírky ca. 6-8 mm. Zatlačiť fóliu VARIO XtraSafe medzi dva 
prsty a vtlačiť do vrstvy tmelu tak, aby hrúbka tmelu v strede 
vrstvy ostala ca. 4 mm (na okrajoch min. 2 mm). Dôkladné 
vyschnutie a plnohodnotnú funkčnosť tmelu signalizuje zmena 
sfarbenia tmelu zo svetlozelenej na tmavozelenú. 
 

 
Systém ISOVER VARIO Xtra prispieva k obmedzeniu výmeny 
vzduchu medzi vykurovanými a nevykurovanými priestormi 
a priaznivo tak ovplyvňuje celkovú energetickú blianciu budov.  
Upozornenie: Systém nie je vhodný pre prevádzky s trvalým 
vysokým vlhkostným zaťažením (sauny, bazény, priemyselné 
práčovne a pod.). 

 
BALENIE, DOPRAVA A SKLADOVANIE 

Tesniaci tmel ISOVER VARIO XtraFit sa dodáva v plastových 
kartušiach. Počas dopravy a skladovania nesmie byť ochranný 
obal mechanicky poškodený; skladovanie v suchých priestoroch. 
 

VÝHODY POUŽITIA 
 Trvalá vysoká lepiaca schopnosť a pužnosť spoja 
 Vytvorenie trvalých vzduchotesných spojov  
 Vysoká odolnosť proti drobným mechanickým pohybom 

stavebných konštrukcií 
 Univerzálny tmel vhodný pre použitie na všetkých bežných 

stavebných podkladoch 
 Jednoduchá a rýchla aplikácia vďaka presahu 

podkladového papierového nosiča pásky 
 Univerzálne vhodný pre novostavby aj rekonštrukcie; 

montáž z vnútornej aj vonkajšej strany 
 Ekologická a hygienická nezávadnosť 

ROZMERY, BALENIE 
Označenie Obsah balenia Balenie 

[ml] [ks/bal] [bal/pal] [g/bal] 

ISOVER VARIO XtraFit 310 12 75 370 

 
TECHNICKÉ PARAMETRE 
Parameter Jednotka Hodnota Norma 

Teplotná odolnosť °C -40 až +100°C - 

Rozsah teploty použitia °C od -5 °C  do +40°C (optimálne od +5°C do +40°C) - 

UV odolnosť - Nutná ochrana pred UV žiarením - 

Konzistencia - Elastická, pastovitá - 

Rýchlosť schnutia - Ca. 2 mm/24 h pri teplote 23°C a RH 50% - 

Odolnosť proti stárnutiu - Trvalo pružná adhézia - 

pH value - 7-8 - 

Skladovanie °C 24 mesiacov pri teplote +5°C až +40°C - 

Farba - Zeleno-čierna - 

 

SÚVISIACE DOKUMENTY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.8.2014: Uvedené informácie sú platné v období vydania technického listu. Výrobca si vyhradzuje právo tieto údaje aktualizovať. 


