
TN117

PE páska s krycí fólií

Použití

Pěnová páska spolehlivě fungující jako
základní těsnění proti prachu a průvanu,
přerušení tepelného mostu a zamezení
nežádoucích styků konstrukcí.

Hlavní přednosti

• Neobsahuje silikon

• výtečná snášenlivost se silikonovými
tmely

• ideální páska pro zasklívání dřevěných
oken

• vhodná do lakoven apod.

Materiál
Pěnový materiál na bázi PE s převážně uzavřenou strukturou
buněk, opatřený jednostranně akrylovým lepidlem.

Provedení
Jednostranně lepicí pěnová páska navinutá do role v tloušť-
kách:
2, 3, 4, 5, 6 mm

Barvy: bílá, antracit

Technické informace

jed-

notky

norma tl.

(mm)

tl.

(mm)

tl.

(mm)

tl.

(mm)

tl.

(mm)

2 3 4 5 6
Hustota kg/m3 ISO 845 29 25 25 29 *33/

25
Tvrdost Shore 00 47 46 47 48 51
Pevnost v tahu -
podélně

kPa ISO
1926

360 330 310 330 420

Pevnost v tahu -
příčně

kPa ISO
1926

210 200 190 220 280

*33 kg/m3 platí pro barvu antracit. 25 kg/m3 pro bílou barvu

Technické informace

Společné parametry TN117

Zesílení není
Liner silikonizovaný papír
Lepidlo akrylátové (25 g/m2)
Aplikační teplota min. + 5 °C
Teplotní odolnost -30 °C až +85 °C
Skladování +5 °C až +30 °C (nevystavovat UV, relativní vlhkost

prostředí do 70%)

Příprava podkladu
1. Příprava podkladu Podkladní plochy musí být suché, od-

maštěné, zbavené prachu, nečistot a všech volných částí.

Zpracování
1. Odviňte pásku z role, naměřte a uřízněte dle potřeby.
2. Poté aplikujte přímo na připravené podkladní plochu.
3. Pásku řádně přitiskněte k podkladu illbruck přítlačným

válečkem. U verze materiálu TN117 PE páska s krycí fólií je
nutné před aplikací odstranit ochranný proužek.

Tipy
1. Páska je díky svému materiálu ideálně vhodná pro styk

se silikonovými tmely v případě, že vyžadujeme nepřilnutí
tmelu. Tato vlastnost je často využívána při použití pásky
jako vymezovače dna spár.

Upozornění
Obě varianty pásky neobsahují žádný silikon a proto je možné
jejich použití v provozech lakoven apod.



Technický servis

V případě potřeby dalších informací nás kontak-
tujte.

Dodatečné informace

Výše uvedené informace jsou poskytnuty podle
našich nejlepších znalostí. Po celou dobu si vy-
hrazujeme právo na změnu receptury našeho

produktu. Kupující by si mel vyžádat nejaktu-
álnější informace k výše zmíněnému produktu.
Aplikace, jakož i podmínky během aplikace, ne-
máme pod kontrolou, a proto odpovědnost za ně
nesete vy. Nepřebíráme odpovědnost plynoucí
z tohoto technického listu. Dodávky se řídí vý-
lučně našimi všeobecnými dodacími a platebními
podmínkami.
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prodej@tremco-illburck.com
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