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Bitúmenová páska na tesnenie škár 

BFB

Tesniaca páska z PVC na preklenutie a utesnenie pracovných a dilatačných škár 

v bitúmenových plošných izoláciách a reaktívnej izolácii ADR ALLES DICHT 2K.

Technické informácie:
Materiál:  
Súčiniteľ difúzneho odporu μ: 
Hrúbka:
Pevnosť v ťahu pozdĺžna:

priečna: 
Ťažnosť pozdĺžna:
                priečna: 
Farba: 
Šírka:
Forma dodania:

PVC s okrajmi z netkanej textílie 
cca 10.000 
cca 1 mm 
cca 11 N/mm2 
cca 10 N/mm2 
cca 350 % 
cca 325 % 
sivá 
180 mm 
30 m rolka 

Vlastnosti: 

• jednoduché spracovanie 

• veľmi elastická 

• odolná voči koreňom 

• kompatibilná s bitúmenom 

• odolná voči ozónu 

• vysoká odolnosť voči agresívnym médiám 

Použitie:

• na utesnenie pracovných a dilatačných škár medzi konštrukčnými dielmi, napr. deliace škáry v 

budovách  

• na uloženie do bitúmenových silnovrstvových stierok a reaktívnej izolácie ADR ALLES DICHT 2K 

Kvalita a bezpečnosť:

• vysoká dlhodobá odolnosť 

• veľmi ekonomická 

Podklad:  

Podklad nesmie byť zmrznutý, musí byť nosný, čistý a bez prachu alebo iných separačných 

vrstiev (napr. farebných náterov, olejov na natieranie debnenia).

Silnovrstvová stierka slúži obvykle ako podklad.

Spracovanie: 

Bitúmenová tesniaca páska sa pred spracovaním nareže na príslušnú dĺžku. Pred montážou 
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sa termickým zvarením pripravia spoje pásky, skosenie a/alebo spoje v tvare T. Okraje netkanej 

textílie bitúmenovej tesniacej pásky musia byť pri spracovaní suché!

BFB sa vkladá do najvyššej vrstvy izolácie. Pritom sa nanesie dostatočné množstvo silnovrstvovej 

stierky v miestach netkanej textílie na tesniacej páske. Potom sa tesniaca páska položí širokým 

okrajom z netkanej textílie smerom dole. Okraj z netkanej textílie sa po strane dobre pritlačí 

špachtľou, aby netkaná textília úplne presiakla. Krycia vrstva silnovrstvovej stierky sa nanáša 

špachtľou mokrá do mokrého podkladu.

Cez úplne prekrytý okraj z netkanej textílie sa musí silnovrstvová stierka naniesť tak, aby 

presahovala minimálne 2 cm na PVC! Nad ošetrovanou škárou na pásku z PVC stierku 

nenanášajte.

Skladovanie:

V suchu pri teplotách ≤ 20 °C.

Forma dodania:

30 m rolka, šírka: 180 mm

Uvedené údaje sú založené na rozsiahlych skúškach a skúsenostiach z praxe. Nie sú prenosné na každý prípad 

použitia. Preto odporúčame pred aplikáciou prípadne vykonať skúšky. Technické zmeny v rámci ďalšieho vývoja 

sú vyhradené. V ostatnom platia naše Všeobecné obchodné podmienky.
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Ďalšie informácie: 

quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG 

Mühleneschweg 6, 49090 Osnabrück 

Tel. 0541/601-01, Fax 0541/601-853

info@quick-mix.de, www.quick-mix.de 
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