Техническа карта 01/2010 г.

Thrakon JST Flex Tape
Kомпенсаторна, еластична хидроизолационна лента
Описание на продукта
Thrakon JST Flex Tape е изключително еластична и с висока якост хидроизолационна лента от
термопластичен еластомер с основа от нетъкан полиестер, устойчива на стареене.
Области на приложение
• За обработка на външни дилатационни и конструктивни фуги, подложени на вибрации или
движение
• За обработка и хидроизолиране на фуги в различни основи като бетон, асфалт, циментови
замазки и др.
• За обработка на детайли в система с хидроизолационни материали на битумна, акрилна и
циментова основа
Технически данни
Вид
Основа
Ширина
Гумирана част
Цвят
Дебелина
Тегло
Устойчивост на температура
Устойчивост на налягане max.
Устойчивост на водно налягане min.
Якост на опън надлъжно (еластомерна част)
Якост на опън надлъжно (цяла лента)
Якост на опън напречно (цяла лента)
Еластичност на еластомерна зона
UV устойчивост
Устойчивост на химикали

еластична хидроизолационна лента
нетъкан полипропилен с термопластичен еластомер
22 cm
18 cm
сив
1,5 mm
111 g/m
от -30°C до +90°C
1,5 bar
1,0 bar
48 N / 15 mm
167 N / 15 mm
58 N / 15 mm
238 %
min. 2480 h
солна киселина, сярна киселина, лимонова киселина,
млечна киселина, натриев хипохлорид, морска вода
(20g/l)

Опаковка
Ролка – 30 м.
Съхранение
Да се съхранява на сухо и проветриво място. Картонената опаковка трябва да се предпазва от влага,
висока температура и директна слънчева светлина. Срок на съхранение в оригинални неотворени
опаковки - най-малко 12 месеца
Бележки
Информацията в тази техническа карта заменя всички предишни издания и е юридически
необвързваща. Правилното, а от тук и успешно полагане на нашите продукти е извън наш контрол.
Гаранция за качеството на нашите продукти може да се даде само за за годността им в рамките на
нашите условия за продажба и доставка, но не и за успешното им приложение. Методите за полагане
на продукта могат да претърпят промяна според конкретните условия на строителната площадка и
вида детайл за обработка. Съблюдавайте изискванията за безопасност, описани в Листа за
безопасност и на етикета на опаковката. Запазваме си правото да правим промени в настоящата
техническа карта.
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