Realsan Group SE, Ruprechtická 732/8, 460 01 Liberec,
tel.+420 485 246 501-3, fax +420 485 246 500,
email: info@realsan.cz, www.realsan.cz
Technický list

TŘÍROHÁ PÁSKA
Natavitelný modifikovaný asfaltový pás
Vydání technické směrnice : 18. května 1999

__________________________________________________________________________________________
Charakteristika

Třírohá páska je natavitelný a vysoce pružný pás z asfaltu modifikovaného elastomerem, určený ke spolehlivému a jednoduchému utěsnění spár a předepsanému zaoblení styku vodorovné a svislé izolace v podzemním i pozemním stavitelství.

Oblasti použití

Třírohá páska je zvláště vhodná pro:
-

-

utěsnění okrajových spár a nerovností mezi betonovými dílci (panely), mezi skružemi zásobních a odpadních jímek atd.
k jednoduchému vytvoření přechodu mezi vodorovnou a svislou izolací budov (např.mezi
podlahou a stěnou před natavením, nebo nalepením asfaltových pásů, či před aplikací
stěrkové hydroizolační hmoty).
k vysoce pružnému uzavření trhlin a prasklin (např. na střechách)

Doporučuje se předem penetrovat podklady asfaltovou penetrací.
Technické údaje ve
zkrácené formě

Druh
Báze
Barva
Hmotnost (20°C dle DIN 52 004)
Konzistence
Bod měknutí dle RuK a DIN 52 004
Skladování
Skladovací doba

Zpracování

Plochy, nebo okraje spár se zbaví nanesených nečistot. Zakončující části izolací a plochy na
které bude pás natavován se zbaví prachu. Pak se provede nátěr nebo nástřik výrobkem
asfaltovou penetrací, tak aby příslušný povrch byl zcela penetrací pokryt. Penetrace je nezbytně nutná k dostatečné přídržnosti pásů.

modifikovaný asfaltový pás
asfalt, přísady, kaučuk
černá
3
1, 1 – 1,30 g / cm
pevná
asi 110°C
není citlivý na mráz, kartonáž chránit před vlhkostí
v originálně uzavřených obalech min 6 měsíců

Třírohá páska se rozprostře a pak uřízne na potřebnou délku. V rozích, dle potřeby je možno
pás seříznout s úkosem. Plocha, kterou bude pás na podklad natavován se ožehne propanbutanovým hořákem a ihned se na podklad přitiskne.
U zkosených zakončení pásů v rozích, je třeba dbát na dokonalé přilepení na svislou plochu!
Skladování

Výrobek má skladovací dobu minimálně 6 měsíců. Kartony s výrobky je nutno chránit před
vlhkostí, přímým slunečním zářením, případně před vysokou teplotou.

Likvidace odpadů

Do odpadu je možno předávat pouze prázdné obaly. Zbytky materiálu se likvidují dle směrnice
„Abfallschlüssel-Nr. 170302“ ( asfalt, prostý dehtu)

Poznámka

Vydáním této směrnice se stávají všechny dříve uvedené technické údaje o tomto výrobku
neplatnými.
Údaje v této směrnici byly sestaveny podle nejnovějšího stavu technického použití výrobku.
Přesto je třeba teprve na základě stavu příslušného objektu rozhodnout o konkrétním způsobu
použití. je nutno zohlednit zvláštní případy stavby. Na základě údajů uvedených ve směrnici
není možno vyvozovat právní závaznost.

Způsob dodávek

Třírohá páska je expedována srolovaná a zabalená do kartonu.
Karton obsahuje 5 rolí po 5 metrech, to je 25 m v kartonu.
Na europaletě je 24 kartonů.

