
TEKATRAK BG2-300

OPIS IZDELKA

TEKATRAK BG 2-300 je samoekspandirajoči impregnirani tesnilni trak primern za
tesnjenje dilatacijskih reg iz zunanje strani.  

LASTNOSTI

• Odlična zapora proti dežju, hrupu, prahu in preprečuje izgube toplote
• Ne povzroča poškod zaradi prevelike natezne sile
• Trajno fleksibilen
• Lahko ga barvamo
• Ekspandira pod vplivom zračne vlage
• Minimalne zahteve za pripravo površine
• Ne povzroča madeža
• Lahko se barva
• Lahko se uporablja celo v  regah širokih samo 3 mm
• Ne vsebuje topil, ne povzroča korozije
• Je paroprepusten
• Na eni strani samolepilen

UPORABA

• Zapolnjevanje zunanje rege pri vgradnji oken in zunanjih vrat
• Tesnjenje dilatacijskih reg na fasadah
• Tesnjenje na strehah
• Tesnjenje v avtomobilski industriji

TEHNIČNI PODATKI

Osnova penjeni polietilen z zaprtimi celicami
Barva siva
Navzemanje vode zanemarljivo
Gorljivost glede na DIN 4102 B1 
Temperaturna obstojnost -40°C to +90°C, do +120°C kratkotrajno 
Skladiščenje najmanj 1 leto pri temp. +10°C do +20°C 
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UPORABA

Podlage, ki jih bomo tesnili morajo biti čiste, nemastne in suhe.
Prve tri centimetre vsake role zavrži.  Odreži TTTeeekkkaaatttrrraaakkk   BBBGGG 222 ---333000000
v ustrezni dolžini, ki je cca 2% daljša od dolžine elementa, ki ga
bomo tesnili.
1. Izmeri dolžino in širino rege
2. Izberi trak ustreznih dimenzij
3. Odstrani zaščitno folijo in pritisni trak na podlago.
4. Tesnjenje rege izvajaš od spodaj navzgor
5. Nikoli ne nanašaj trak okrog vogalov 
6. Konce trakov stisni skupaj – prekrivanje ni dovoljeno
7. Če je podlaga mokra in TTTeeekkkaaatttrrraaakkk   BBBGGG 222 ---333000000 nima oprijema,
poskrbi za mehansko oporo dokler material ne ekspandira toliko,
da pride do tesnjenja 

Tekatrak TTTeeekkkaaatttrrraaakkk   BBBGGG 222 ---333000000 ekspandira zelo hitro vendar je 
ekspanzija odvisna od temperature in vlage. V navedenem 
času trak toliko ekspandira, da postane rega vodoneprepust-
na, v naslednjem dnevu ali dveh pa je ekspanzija končana.

Temperatura °C Približni čas ekspandiranja
3 5 h
10 1 h
20 8 min
30 3 min
40 1 min

PAKIRANJE

Opis trakov Primeren za širino rege
2 x 10 mm x 12,5 m 2 – 3 mm
2 x 15 mm x 12, 5 m 2 – 3 mm
8 x 20 mm x 4,3 m 8 – 13 mm
Druge dimenzije so dobavljive v treh tednih. 

SKLADIŠČENJE

Najmanj 1 leto pri temperaturi od +10°C do +20°C 

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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