TECHNICKÝ LIST

ISOVER VARIO XtraTape
Systémová lepiaca páska
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.).

POPIS VÝROBKU
Jednostranná pružná akrylátová lepiaca, vodeodolná, bez
obsahu rozpúšťadiel na vzájomné lepenie pásov
klimamembrány VARIO XtraSafe.

ZLOŽENIE VÝROBKU
Modifikovaný akrylát bez obsahu rozpúšťadiel, vodeodolný, PET

BALENIE, DOPRAVA A SKLADOVANIE
Lepiaca páska ISOVER VARIO XtraTape je balená v ochrannej PE
fólii. Počas dopravy a skladovania nesmie byť ochranný obal
mechanicky poškodený; skladovanie v suchých priestoroch.

OBLASŤ POUŽITIA
Univerzálna jednostranná pružná lepiaca páska ISOVER VARIO
XtraTape je určená na vytvorenie vzduchotesných stykov pri
vzájomnom lepení pásov fólie VARIO XtraSafe resp. pri lepení
fólie k okolitým konštrukciám s hladkým povrchom (rámy
strešných okien, inštalačné a odvetrávacie potrubia a pod.).
Páska VARIO XtraTape nie je vhodná na lepenie fólie
k minerálnym podkladom (deliace steny) – nutné použiť tesniaci
tmel VARIO XtraFit.
Vhodné podklady: PE, PA, PU, PP a hliníkové fólie, hliníkové
a oceľové profily, plastové prvky a profily, drevené podklady
a podklady na báze dreva (OSB dosky, drevovláknité dosky
a pod.). Podklad musí byť suchý, zbavený mastnôt a nečistôt.

VÝHODY POUŽITIA









Extrémna lepiaca schopnosť pásky
Zabezpečenie trvalej spoľahlivej funkčnosti
Vytvorenie dokonale vzduchotesných stykov
Jednoduchá a rýchla aplikácia vďaka presahu
podkladového papierového nosiča pásky
Vodeodolná, UV-odolná
Integrované metrické značenie pre rýchle a presné rezanie
pásky
Univerzálne vhodná pre novostavby aj rekonštrukcie;
montáž z vnútornej aj vonkajšej strany
Ekologická a hygienická nezávadnosť

ROZMERY, BALENIE
Označenie
ISOVER VARIO XtraTape

Rozmer
[cm]
2000 x 6,0

Šírka
[cm]
6,00

Balenie
[bm/bal]
20,0

[ks/krabica]
10 rol

TECHNICKÉ PARAMETRE
Parameter
Teplotná odolnosť
Rozsah teploty použitia
UV odolnosť
Farba

Jednotka
°C
°C
-

Hodnota
-30 až +100°C
od -10 °C vyššie
do 6 mesiacov
Zelená, metrické značenie (cm) po obvode pásky

SÚVISIACE DOKUMENTY

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

Norma
-

