Technický list

SG635
DISTANČNÍ PÁSKA PRO KONSTRUKČNÍ ZASKLÍVÁNÍ

INFORMACE O PRODUKTU
Popis
SG635 je páska na bázi PVC o hustotě
300 kg/m3, oboustranně lepicí pomocí
vysoce lepivého akrylátového lepidla
opatřená modrou krycí snadno
odstranitelnou vrstvou. SG635 má
otevřenou pórovitost, aby umožňovala
vytvrzení konstrukčních silikonů na všech
stranách spojů.

HLAVNÍ VÝHODY

Využití
SG635 je vytvořená tak, aby poskytla
specifickou tloušťku mezery
pro konstrukční silikon v systémech
konstrukčního zasklívání (SSG). Otevřená
struktura buněk pěny umožňuje dobré
vytvrzení konstrukčních silikonů.

Rozměry
Tloušťky 3, 4, 5 a 6 mm dostupné
v jakékoli šířce od 6 mm.
Tloušťky 8, 9,5 a 12 mm v šířce od 8 mm.
Forma dodání
Krabice s několika rolemi
prokládanými silikonovými papíry.
Norma
Testováno pro propustnost vodních par
ASTM E96-2005 pro určení struktury
otevřenými póry. Testováno pro použití s
SG200 Proglaze II.
Barva
Černá (šedá na objednávku).

Kompatibilní s konstrukčními silikonovými
lepidly (testováno hlavními výrobci)
Vysoká tvrdost zaručuje odolnost
spoje
Nízká tepelná vodivost
Široká rozměrová škála
Rychlá návratnost po stlačení

snadné odstranění
polypropylenové vrstvy
akrylátové lepidlo
aktivované
tlakem na obou
stranách
pěnová vrstva
s vysokou
hustotou
zajišťuje
účinnou
tepelnou
bariéru
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SG635
DISTANČNÍ PÁSKA PRO KONSTRUKČNÍ ZASKLÍVÁNÍ
Příprava povrchu
Všechny podkladové plochy musí být čisté,
suché, hladké, odmaštěné a zbavené
nečistot. Přilnavost je velmi rychlá a narůstá
po dobu 24 hodin, proto pásku umístěte co
nejpřesněji. V případě potřeby upravte
polohu co nejrychleji.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE
VLASTNOST

KLASIFIKACE

Nosič

žádný

Oddělovací krycí vrstva

krycí fólie z PP

Lepidlo

čistý akrylát
g/m2

Množství lepidla

70

Přilnavost (FINAT TM 1- přilnavost
polyesteru 50 μm na nerezovou ocel)

1 minuta
20 minut
24 hodin

Skladování

Skladovat na suchém a stinném místě při
teplotě mezi 10 °C a 30 °C

Skladovací doba

24 měsíců při skladování dle pokynů
v originálním obalu

14 N / 25 mm
16 N / 25 mm
21 N / 25 mm

OBECNÁ SPECIFIKACE
NORMA

Hustota

HODNOTA
300 kg/m³

Pevnost v tahu

DIN 53571

0,50 MPa

Prodloužení při přetržení

DIN 53571

150 % min

Pevnost v odlupu

DIN 53515

min. 2,5 kg/cm

Komprese

DIN 53572

max. 10 %

Konečná návratnost

DIN 53572

90–98 %

Síla ke stlačení o 5% (k udržení
vzduchové propustnosti)

40 N/cm²

Absorpce vody

8 %, objemově

Aplikační teplota
Teplotní odolnost

+5 °C až +40 °C
BS 2571

Tepelná vodivost
Tvrdost Shore
Odolnost vůči stárnutí
Odolnost vůči chemikáliím:
kyseliny
minerální oleje
alkohol
zásady
benzín

-50 °C až +60 °C
0,19 W/(m×K)

Shore 00

75 – 85
excelentní

Zdravotní a bezpečnostní opatření
Před použitím si přečtěte bezpečnostní list.
Servis
tremco illbruck má tým zkušených
technických obchodních zástupců, kteří vám
poskytnou pomoc při výběru a specifikaci
produktů. V případě potřeby dalších informací
nás kontaktujte.
Záruka
Produkty tremco illbruck jsou vyráběny podle
přísných standardů kvality. Jakýkoli produkt,
který byl použit (a) v souladu s písemnými
pokyny tremco illbruck a (b) v jakékoli aplikaci
doporučené tremco illbruck a ukáže se být
vadný, bude bezplatně vyměněn.
Za informace uvedené v tomto letáku nelze
přijmout žádnou odpovědnost, přestože jsou
poskytnuty v dobré víře a jsou považovány za
správné.
tremco illbruck s.r.o. si vyhrazuje právo měnit
v souladu s politikou společnosti o neustálém
vývoji a zlepšování specifikace produktu bez
předchozího upozornění.
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dobrá
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VLASTNOST

Doporučujeme provést testy, aby bylo
zajištěno, že jsou všechny povrchy s páskou
kompatibilní.

