
 
 
 

Technický list 07.22 Vyplňovací provazec 

 

Výrobek  Výplňový  materiál bázi polyetylénu P.E. Po aplikaci vymezuje požadovanou 
hloubku spáry a zamezuje přilnutí tmelové vrstvy ke třetí straně spáry. 
 

Vlastnosti  þ Polyetylenové kruhové šňůry s uzavřenými buňkami; 
þ Odolává vodě, je trvale pružný a odolný stárnutí; 
þ Nenasákavý; 
þ Snadno opracovatelný; 
þ Bez vlivu na ŽP; 

Použití  - Pro interiéry i exteriéry typ P.E. 
- Výplňový materiál v průběžných, napojovacích , dilatačních spárách; 
- Správné vymezení hloubky spáry pro předepsanou tloušťku tmelové vrstvy; 
- P.E. provazce určené pro spáry zatěžované mechanicky nebo tlakem vody; 
 

Balení  Název Ø (mm) Počet (m) v balení 
  P.E. vyplňovací provazec 6 100 

P.E. vyplňovací provazec 8 100 
P.E. vyplňovací provazec 10 100 
P.E. vyplňovací provazec 15 100 
P.E. vyplňovací provazec 20 100 
P.E. vyplňovací provazec 25 100 
P.E. vyplňovací provazec 30 100 
P.E. vyplňovací provazec 40 100 
P.E. vyplňovací provazec 50 100 

P.E. vyplňovací provazec Hobby 6 10 
P.E. vyplňovací provazec Hobby 8 5 
P.E. vyplňovací provazec Hobby 10 5 

 

Barva  Šedá    
      

Technické údaje      
Objemová hmotnost  kg/m3 25 – 28 (při 20°C) ČSN 84 5541 

Tepelná odolnost  °C -65 / +90 (pro trvalé zatížení) 
Součinitel tepelné vodivosti λ  W.m-1K-1 ~0,038 (při 10°C) ISO 8302 

ČSN 73 0540-3 
ČSN 72 7014 

Index šíření plamene   mm/min. is=0,0 
vs=0,0 

 ČSN 73 0863 

Nasákavost  %(hmot.) ≤1,5  ČSN 64 5421 
      

Volba provazce  Šířka spáry (mm) Hloubka spáry (mm) Ø provazce (mm) 
  4 4 6 
  5 5 6-8* 
  8 5-8 10 
  10 8-10 15 
  12 8-10 15-20* 
  15 10-15 20 
  18 10-15 20-25* 
  20 10-15 25 
  25 12,5-15 30 
  30 15-20 40 
  40 20 50 
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Omezení  Mimo jiné není vhodné pro místa zatížená dlouhodobě vodou, pro podlahové 

spáry a pro spáry přicházející do styku s chemickými látkami. 
Podklad  Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje. 

 
Pokyny  Průřez plného (bez středové dutiny) vyplňovacího provazce by měl být o 25% 

větší než-li šířka tmelené spáry. Průřez dutého (se středovou dutinou) 
vyplňovacího provazce by měl být o 50% větší než-li šířka tmelené spáry. 
 

Doporučení  Vhodná volba vyplňovacího provazce ovlivňuje životnost a bezchybnou 
funkčnost tmelové vrstvy ve spáře. Výplňový provazec musí být ve spáře 
dostatečně pevný, aby se v průběhu aplikace tmelové vrstvy neposunul.  
 

Bezpečnost  Viz «Bezpečnostní list 07.22». 
Aktualizace  Aktualizováno dne: 19.06.2008 Vyhotoveno dne: 12.10.2002 

 
Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních 
zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát 
nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za 
žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy 
použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními 
zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení. 

 


