
TEKATRAK PODLOŽNI

TEKATRAK PODLOŽNI iz penjenega
polietilena je idealen kot podložni material v
dilatacijskih regah med enakimi ali
raznovrstnimi materiali.

LASTNOSTI

• Ekspandirani polietilen z zaprtocelično strukturo.
• Okrogli profili.
• Zelo elastičen.
• Zaradi cilindrične oblike zelo lahko prilagodljiv in zelo uporaben zaradi zaprtih celic.
• Ne navzema vode.

UPORABA

• V dilatacijskih regah kot omejevalec globine in kot podloga tesnilnim masam.
• Kot podložni material pri tesnjenju oken in zunanjih vrat.
• Kot podložni material v zunanjih regah na fasadah, notranjih regah v kuhinjah in kopalnicah,

prefabriciranih elementih. 
• Kot podložni material v vodotesnih regah, vodnih rezervoarjih. 

TEHNIČNI PODATKI

Osnova: penjeni polietilen z zaprtimi celicami
Barva: siva
Navzemanje vode: zanemarljivo
Gorljivost glede na DIN 4102: B2
Temperaturna obstojnost: -40°C to + 60°C
Elastičnost: odlična
Trajnost: odlična
Kemijska odpornost: običajne kisline odporen razen na dušikovo kislino

alkalije odporen
topila odporen
maziva, olja odporen
detergenti odporen

Premer Specifična teža Natezna trdnost Tlačna trdnost pri  
25% deformaciji

(mm) (kg/m3) (kPa) (kg/cm)

10 ± 1 25 ± 5 250 0,21
15 ± 1 25 ± 5 250 0,49
20 ± 1 25 ± 5 250 0,53

30 ± 1,5 25 ± 5 250 1,21
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UPORABA

Dimenzioniranje dilatacijske rege mora biti izvedeno v skladu z
DIN 18540. Tekatrak podložni preprečuje oprijem tesnilne mase
na tri strani, se ne oprijemlje na tesnilno maso in ne navzema
vode.
Ko vstavljamo Tekatrak podložni v rego, moramo trak stisniti cca
25 % in ga vtisniti na potrebno globino. Produkt ne sme priti v stik
z ostrimi predmeti, da se ne poškoduje. 
Vstavljeni Tekatrak podložni je konkavne oblike in omogoča
enostavno nanašanje tesnilne mase.

PAKIRANJE

Premer Standarni karton 5 manjših kartonov
(mm) (dim. 610 x 610 x 610 mm) (dim. 480 x 470 x 190 mm) 

in karton 
(dim. 500 x 500 x 1000)

10 1150 m /
15 550 m /
20 350 m 5 x 50 m
30 160 m /

SKLADIŠČENJE

Neomejeno, če je skladiščeno na suhem in pri sobni temperaturi v
originalni embalaži.

VARNOSTNA OPOZORILA

Niso potrebna.

OPOZORILO

Navodila so podana na osnovi naših preiskav in izkušenj, vendar
zaradi specifičnih pogojev in načina dela priporočamo predhodne
preskuse za vsak primer uporabe.
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