
 
 
 

Technický list 07.25 Flexi těsnící okenní pás INTERIÉR 

 

Výrobek  Je pružná páska s funkční polyetylenovou membránou, odolnou vůči difúzi, na 
obou stranách opatřena netkanou textilní tkaninou. Páska je po jedné straně 
opatřena samolepícím upevňovacím proužkem se strhávatcí fólií. Samolepící 
proužek umožňuje upevnění i při nízkých teplotách. Lze ji omítat a přetírat. 
 

Vlastnosti  þ parotěsná; 
þ snadno aplikovatelná, přetíratelná a zaomítatelná. 
 

Použití  - v Den Braven 3D okenním systému; 
- pro těsnění dveří a vrat; 
 

Balení  Role po 30 m, šíře 50, 75, 100, 150, 200 a 250 mm 
Barva  Červená 

   
Technické údaje      

Základ  - (PES – PE –  PES)  
Hmotnost  g/m2 138 (dle DIN 53 854)  
Tloušťka  mm 0,48 (dle DIN 53 855) 

Vodotěsnost V30  l/m2. 30min. 0,0 (dle ČSN 73 2578  
požadavek ≤ 0,2 l/m2. 30min.) 

Vodotěsnost  mm >3000 (dle EN 20811) 
WDD – propustnost vodních 

par 
 g/m2. 24hod. 1,04 (dle DIN 53 122  

požadavek ≤ 1,2 g/m2. 24hod.) 
sd - hodnota  m cca 39  

Těsnost vůči srážkám  Pa - (dle EN 1027) 
Třída hořlavosti    B2 (dle DIN 4102 T.1) 

Aplikační teplota  °C +5 / +40  
Tepelná odolnost  °C -40 / +80  

Mez pevnosti v tahu  N/5cm 
N/5cm 

304 
50 

v podélném směru (dle DIN 53 857) 
v příčném směru    (dle DIN 53 857) 

Prodloužení při přetržení  % 
% 

23 
134 

v podélném směru (dle DIN 53 857) 
v příčném směru    (dle DIN 53 857) 

Odolnost vůči UV záření při 
volném vystavení  

 měsíce 3 

Skladovatelnost  měsíce 24 (v běžných podmínkách) 
     

Podklad  Musí být čistý, suchý, bez volných částic, prachu, mastnoty a jiných nečistot 
Pokyny  Těsnící pás odvinout a odříznout s 5cm přesahem (slouží pro překrytí po 

osazení rámu do okenního otvoru). Strhnout krycí fólii a upevňovací pásek 
pečlivě přitisknout na hřbet okna. Osadit okenní rám. Spáru mezi rámem 
vypěnit PU pěnou. Po zatvrdnutí pěny, přebytečnou PUR pěnu seříznout, a 
přehnout těsnicí pás INTERIÉR. Ten se připevní na okenní zdivo (ostění, 
parapet a nadpraží) pomocí lepidla na parozábrany Foliefix. 

Bezpečnost  Viz «Bezpečnostní list -». 
Aktualizace  Aktualizováno dne: 19.06.2008 Vyhotoveno dne: 08.12.2005 

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. 

 


