
OKENNÍ PÁSKA VNITŘNÍ
parotěsná

351
OKENNÍ PÁSKA VNITŘNÍ je parotěsná, stavebně zapravitelná třívrstvá vliesová fólie s různými
samolepicími okraji, která brání průniku vodní páry do připojovací spáry při montáži oken a dveří.
Zabraňuje prostupu vzduchu do stavební konstrukce.
OKENNÍ PÁSKA VNITŘNÍ je nelepicí páska vyrobená z třívrstvé fólie (vlies, parotěsný PE, vlies),
která je flexibilní a parotěsná. Je opatřena samolepicím okrajem s velmi silně a trvale lepivým
páskem, buď jedním polyakrylátovým (351), nebo oboustranně a protistranně polyakrylátovým a
butylovým (353).

VÝHODY, POUŽITÍ
stavebně zapravitelná
odolná kyselinám, solím a zásadám

APLIKACE
OKENNÍ PÁSKA VNITŘNÍ se osazuje v souladu s pravidly pro tepelnou techniku na interiérovou
stranu výplně otvoru. K jednoduchému připevnění na hranu osazovaného okenního či dveřního
rámu slouží samolepicí proužek při okraji pásky. K napojení protilehlého okraje na špaletu zdiva
je vhodné i vysoce trvanlivé LEPIDLO NA FÓLIE FORTAX FURTOLEP. Nakonec se páska
stavebně zapraví.

TECHNICKÉ ÚDAJE
barva růžová
dutinka 76,50 mm
ekvivalentní difuzní tloušťka sd 50 m (DIN EN ISO 12572)
hmotnost plošná 140 ±15 g/m²
lepidlo polyakrylát (351) / polyakrylát a butylkaučuk (353)
nosič třívrstvá vliesová fólie
pevnost v tahu podélná 13 N/mm²
pevnost v tahu příčná 7,1 N/mm²
prodloužení při přetržení podélné 57 %
prodloužení při přetržení příčné 50 %
skladování v suchu při +5 °C až +25 °C, chránit před UV zářením
tloušťka celková 0,30 mm

Jednotky balení
návin šíře v kartonu
30 m 70 mm 4 ks
30 m 100 mm 3 ks
30 m 100 mm 6 ks
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Všechny výše uvedené údaje vycházejí z interních zkoušek výrobce a jeho dlouholetých zkušeností s aplikací v nesčetných technických a průmyslových oborech.
Vzhledem k velmi odlišným požadavkům a podmínkám při aplikacích je nezbytné, aby si uživatel vždy otestoval vhodnost tohoto produktu ve svých podmínkách.
Všechny výše uvedené údaje, parametry a doporučení jsou bez záruky a dodavatel ani výrobce nenesou odpovědnost za přímé i nepřímé škody vzniklé
v souvislosti s použitím výrobku. Změny všech uvedených údajů jsou vyhrazeny. Při požadavku modifikace výrobku „na míru“ stejně tak jako při požadavku na
bezplatné dodání vzorků či konzultační a technický servis nás bez obav kontaktujte. Aktuální verze technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Ověřte si
prosím, zda tento technický list nebyl nahrazen novější verzí.
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