
 

 

 

TESNIACI PÁS 2K 
Trvale pružný tesniaci pás na báze špeciálnej polypropylénovej tkaniny  
 

Popis výrobku / charakteristika 
 Pružný tesniaci pás určený do jednozložkových a dvojzložkových hydroizolačných náterov k vytvoreniu 

trvalo pružného utesnenia stykových a dilatačných škár a prechodov medzi rôznymi konštrukčnými 
materiálmi.  
 

Vlastnosti / výhody 
  Vysoká pružnosť pásky 

 Trvale elastická 

 Nekrehne pri pôsobení mrazu 

 UV odolná 
 

Oblasť použitia 
  Pre interiéry a exteriéry 

 Tesniaca páska do rohov a kútov sprchových kútov, bazénov a balkónov 
 

   
Technické údaje     
Základ      polypropylénová tkanina opatrená textíliou 
Farba       bielosivá 
Šírka 100 mm.  
Dĺžka 20 m.  
Aplikačná teplota 
Teplotná odolnosť 
Vodotesnosť 
Pevnosť v ťahu 
Prieťažnosť 

+5 / + 35 
        -35/+70 
                40 
               7,0 
        70 – 80 

°C 
°C     
bar 
MPa 
% 

 

    
Podklad 
 Podklad musí byť zbavený všetkých nečistôt - prachu, mastnôt, olejov, soľných výkvetov, starých 

náterov a iných nečistôt. Musí byť suchý, vyzretý, súdržný a nepremrznutý. 
 

Pracovný postup 
 TESNIACI PÁS 2K  sa zapracováva do prvej vrstvy čerstvo naneseného hydroizolačného náteru. Po 

vytvrdnutí prvého náteru aplikujete ďalšiu vrstvu v súlade s návodom na použitie hydroizolačných 
náterov.  
 

Balenie 
 10, 50 m návin v krabičke 

 
Skladovateľnosť 
 Skladovať v pôvodných neporušených obaloch v rozmedzí teplôt od + 5°C do + 25°C. Skladovateľnosť 

je bez obmedzenia 
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Výrobok v záručnej dobe zodpovedá uvedenej klasifikácii a výrobnému etalonu. Informácie a poskytnuté údaje v tomto technickom liste 
spočívajú na našich dlhodobých skúsenostiach, výskumu, vývoji, objektívnom testovaní a praktickým používaním daného výrobku. 
Predpokladáme, že sú spoľahlivé a zodpovedajú najnovším poznatkom. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie  použití, kde a za 
akých podmienok bude výrobok použitý v stavbe, ani poznať plánované metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku 
nad rámec uvedených informácií, bez predbežnej konzultácie s technickým oddelením spoločnosti. Vyššie uvedené údaje sú iba 
všeobecnej povahy. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. 

 
  


