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TĚSNICÍ PÁS TPER 

 

 

 

Použití 

 utěsňování spár, trhlin a míst  
se zvýšeným pnutím (napojení svislých  
a vodorovných ploch) při aplikaci 
tekutých hydroizolací 

 zvýšení těsnosti hydroizolačních vrstev 
vystavených vysoké vlhkosti 

 

Výhody 

 nosná polyesterová tkanina na obou 
stranách těsnicího pásu odolná 
alkalickému prostředí 

 uložení pásu je možné provést bez 
ohledu na jeho horní nebo spodní 
stranu 

 vynikající přilnavost k těsnicím 
materiálům v celé šířce 

 vysoká mechanická a chemická 
odolnost 

 

Pracovní postup 
Těsnicí pás zapracujte kovovým hladítkem do první ještě tekuté vrstvy Tekuté lepenky ČS nebo 
Jednosložkové hydroizolace ČS. Při nanášení druhé vrstvy hydroizolace zachovejte středovou část pásu 
neošetřenou, aby byla zachována jeho dilatační schopnost. 
 

Technické údaje  

 Materiál  termoplastický elastomer s oboustranně nanesenou 
polyesterovou tkaninou 

 
 Rozměry šířka 120 mm, délka 10 m nebo 50 m 

 Tloušťka  0,6 ± 0,1 mm 

 Plošná hmotnost 
potažené vrstvy  

440 ± 70 g/m2 

 Pevnost v tahu  
příčná/podélná 

 
≥2,0 / ≥13,7 MPa 

 Napětí při přetržení ≥0,5 MPa 

 Tažnost  
při max. příčném 
tahovém napětí 

 
≥130 % 

 Max. tažnost při 
příčném přetržení 

≥150 % 

 Vodotěsnost  ≥0,5 MPa 

TĚSNICÍ PÁS TPER var. PES pro těsnění spár, trhlin a míst se zvýšeným pnutím v systému tekuté 
jednosložkové i dvojsložkové hydroizolace. 



TĚSNICÍ PÁS TPER 

 
 

Uvedené informace jsou poskytnuty na základě našich nejnovějších zkoušek, poznatků a zkušeností. Vzhledem ke skutečnosti, že nemáme vliv na správnost způsobu práce, nemůžeme 
převzít odpovědnost za výsledky použití tohoto výrobku. Před použitím doporučujeme výrobek na vytipovaném podkladu vyzkoušet. V případě vaší nejistoty před použitím našich 

výrobků kontaktujte naše technické oddělení. 
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 Vynaložená síla  
při tažnosti: 
25 % 
30 % 
75 % 

 
 

≥5,5 N 
≥8,0 N 

≥10,0 N 

 Únavová odolnost  
(testováno na 
dvousložkové tekuté 
lepence) s určením pro 
balkony a terasy 

V místě modelové spáry nedošlo k přerušení  
polymer-cementové vrstvy  

 
Skladování 
Záruční doba je 5 let od data výroby uvedeného na obalu při skladování v původních neotevřených 
obalech. Skladovací teplota +5°až +30 °C.  
 

Bezpečnost 
Výrobek není pro zdraví lidí a pro životní prostředí nebezpečný. 
 

Zneškodnění  
Odstraňte jako stavební a demoliční plastový odpad 17 02 03. 
 

Balení 
kartón s rolí 10 m – 500 ks na paletě; kartón s rolí 50 m – 100 kusů na paletě 
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