
Popis
Samolepicí páska tvořená skleněnými vlákny vázaná

navzájem organickým pojivem a z jedné strany ošetřena

pruhem akrylového lepidla pro snadnou montáž. Neobsahuje

žádný azbest, není karcinogenní.

Forma dodání
Páska navinutá na roli

Barva bílá

Technická specifikace
Třída reakce na oheň EN 13501-1 A2-s1, d0

Objemová hmotnost 180 -240 kg/m3

Lepidlo akrylová disperze bez rozpou tědel

Průměr keramického vlákna ø3,2 µm

Pevnost v tahu 350 kPa

Tepelná vodivost 0,07 W/mK při 200°C

0,10 W/mK při 400°C

0,15 W/mK při 600°C

0,22 W/mK při 800°C

Bod tání >1330°C

Teplotní odolnost +1200°C

Skladovací teplota +5°C a  +20°C

Aplikační teplota +5°C a  +30°C

Skladovatelnost 12 měsíců

Příprava
Podkladní plochy musí být suché, odmaštěné, zbavené

prachu, nečistot a všech volných částí.

Zpracování
Odviňte pásku z role, naměřte a uřízněte dle potřeby.

Odstraňte ochranný proužek a materiál aplikujte přímo

na připravenou podkladní plochu.

Pásku připravenou řádně přitiskněte k podkladu, např.

illbruck přítlačným válečkem.

Důležité upozornění
V případě oddělování ochranného krycího proužku lepidla

doporučujeme postupovat velmi obezřetně a použít řezák či

nůž, který je potřeba vsunout mezi materiál pásky a

ochranný pruh a takto je oddělit. Při strhávání a odstraňování

ochranného pruhu pouze prsty často dochází i k odtržení

lepidla.

FJ120

Pyrosil B páska

Pyrosil B páska je jednostranně lepicí těsnicí

páska vhodná pro zasklívání protipožárních

konstrukcí, těsnění přírub vedení

vzduchotechnikya pro těsnění spár v kovových

konstrukcích, fasádách, světlících a

montovaných stavbách.

Hlavní výhody

zdravotně nezávadná

vysoká teplotní odolnost



Pyrosil B páska

Dodatečné informace
Pro vytvořené řádného utěsnění by páska měla být stlačena

ve spáře cca. o 5% až 10% své tloušťky. Při vyšším stlačení

hrozí destrukce pásky tzn. oddělení jednotlivých vláken od

sebe.

Technický servis
Na vyžádání je k dispozici technický servis. V

případě potřeby dalších informací nás

kontaktujte.

Dodatečné informace
Výše uvedené informace jsou poskytnuty podle

našich nejlepších znalostí. Po celou dobu si

vyhrazujeme právo na změnu receptury našeho

produktu. Kupující by si měl vyžádat

nejaktuálnější informace k výše zmíněnému

produktu.

Aplikace, jakož i podmínky během aplikace

nemáme pod kontrolou, a proto odpovědnost za

ně nese uživatel. Nepřebíráme odpovědnost

plynoucí z tohoto technického listu. Dodávky se

řídí výlučně našimi všeobecnými dodacími a

platebními podmínkam.

tremco illbruck s.r.o.
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