
Einfach. Flexibel. Beständig.

Technický list

Ω samolepící  Ω k utěsnění rohových a spojovacích spár ve spojení s 
Akkit 301 Těsnící folií tekutou

AKKIT 302 
TĚSNÍCÍ PÁSKA

40050-A02/01 AKKIT 302 - Těsnící páska, platí od: 1.10.2013.

 Vlastnosti produktu
Samolepící těsnící páska s povrchem z polypropylenového rouna potaženého vysoce 
elastickým butylkaučukem s oddělitelným překrývajícím silikonovým papírem.

 Použití 
Systémový prvek k utěsnění styků stěn a podlah a spojovacích spár.

 Údaje o produktu 
Forma dodávky: šířka 100 mm, délka 5 a 25 m
Nosný materiál: polypropylenové rouno 60 g/m2

Skladování: skladujte v suchu a chladu

 Technické údaje 
Tloušťka:  0,8 mm
Hmotnost butylu:  585 g/m2

Vodonepropustnost:  ca 0,2 bar
Teplotní odolnost:  -35°C až +80°C

 Zpracování 
Podklad: Podklad musí být suchý, nezamrzlý, pevný, nosný, tvarově stabilní, zbavený 
prachu, nečistoty, oleje, mastnot, separačních prostředků a volných částic a musí odpovídat 
požadavkům aktuálně platných norem. Zpracování: Nalepte těsnící pásku. Následně 
celoplošně přepracujte okrajové zóny a přesahy pomocí AKKIT 301 – Těsnicí folie tekuté. 
Po použití omyjte nářadí vodou.

 Pro perfektní systém 
Produkty AKKIT

 Důležitá upozornění 
Dodržujte normy, směrnice a technické listy týkající se podkladu! Nezpracovávejte při 
teplotách pod +5°C. Vysoká vlhkost vzduchu a nízké teploty zpomalují tuhnutí a tvrdnutí, 
vyšší teploty tyto procesy urychlují! Nepřidávejte žádné cizí materiály! Zbytky odřezků patří 
do stavebního odpadu a proto musí být příslušně likvidovány.

Tento list je založen na rozsáhlých zkušenostech, má v úmyslu podle nejlepšího vědomí poradit, nemá právní závaznost a nezakládá ani smluvní právní vztah ani vedlejší povinnost 
z kupní smlouvy. Kvalitu našich materiálů garantujeme v rámci našich prodejních a dodacích podmínek. Uvedeny jsou rovněž omezené informace, které mohou pomoci snížit možná 
rizika chyb. Přirozeně není možné v plné výši zahrnout všechny případné současné a budoucí případy použití a zvláštnosti. Informace, které lze u odborníků považovat za známé, byly 
vynechány. Uživatel nemůže být zproštěn konzultace při nejasnostech, odzkoušení na vlastní odpovědnost přímo na místě, stejně jako odborného zpracování. Vydáním nového znění 
tiskopisu ztrácí tento výtisk svou platnost.


