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TEHNIČNI LIST

 Elastomerni trajnoelastični tesnilni dilatacijski trak širine 120 mm na poliesterski tkanini oblikovan v notranji vogalnik
dimenzij 140 x 140 mm. 

 Za lažje in varnejše tesnenje stikov in dilatacijskih reg na vogalih. Za znotraj in zunaj.

 
Za znotraj in zunaj
Elastičen
Odporen proti alkalijam, kislinam in solem

  
 

Videz Belorumeni trak 

Pakiranje 1 kos/ 25 komadov v škatli 

 

Pritisk do razpočenja 0,70 bar 

Pritisk do razpočenja UV 0,60 bar 

Vlečna sila vzdolžno 26 N/15mm 

Vlečna sila prečno 14 N/15mm 

Pretrg vzdolžno 290% 

Pretrg prečno 180% 

Prečno raztezanje pri 25% 0,5 N/mm 

Prečno raztezanje pri 50% 0,6 N/mm 

»Schältest« 0,3 N/10mm 

UV obstojnost (200 h, 254-360 nm) obstojen (Ocena 4-5) (po DIN 54001=ISO 105) 

Področje nataljevanja 130°C/ 140°C 

 Pritisk do razpočenja po 7 dnevih odležanja v naslednjem kemijskem zaporedju pri idealni zračni temperaturi.

Solna kislina 3 % 0,60 bar
Žveplova kislina 35 % 0,60 bar
Citronska kislina 100 g/L 0,60 bar
Mlečna kislina 5 % 0,60 bar
Kalijev lug 20 % 0,60 bar
Natrijev hipoklorid 0,60 bar
Morska voda (20 g/l morska sol) 0,60 bar

KEMABAND Y VOGALNIK
Notranji vogalni element tesnilnega traka

OPIS PROIZVODA

Področje uporabe

Lastnosti proizvoda

PODATKI O IZDELKU

Osnovni podatki

Tehnični podatki

Kemijska obstojnost
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 Podlaga mora biti čista, trdna, nosilna, stabilna, zadostno ravna, brez mastnih madežev in nevezanih delcev, ki bi
zmanjševali oprijem.

 KEMABAND Y vogalnik vgradimo v prvi sveži sloj vodotesne mase (HIDROSTOP ELASTIK, HIDROSTOP 94,
HIDROSTOP DP) in ga vtisnemo z zidarsko žlico ali kovinsko gladilko ter zagladimo robove (po potrebi lahko predhodno
zaščitimo s folijo). Po zadostni površinski trdnosti prvega sloja vodotesne mase (HIDROSTOP ELASTIK, HIDROSTOP
94, HIDROSTOP DP) nanesemo drugi sloj v smeri pravokotno na predhodnega in ga premažemo po celotni površini
tesnilnega traku. 
Preklop tesnilnega traku mora biti najmanj 5 cm.

 KEMABAND Y vogalnik pritrdimo s pomočjo zidarske žlice ali kovinske gladilke.

 Orodje takoj po končani uporabi operemo z vodo.
 

  
 

Višje temperature izmerjene vrednosti v tehničnem listu ustrezno znižajo, nižje pa zvišajo.
Zaščititi sveže vgrajeni material pred zmrzovanjem, dežjem in ostalimi vremenskimi vplivi. Material ne uporabljati pri
temperaturah (podlaga, zrak, material) nižjih od +5°C.

Izvor podatkov: Vsi tehnični podatki v tem tehničnem listu so podani na podlagi laboratorijskih preiskav. Dejansko izmerjeni podatki lahko odstopajo
v odvisnosti od okoliščin pri uporabi, na katere nimamo vpliva.

Lokalne omejitve: Opozarjamo vas, da je zaradi specifičnih lokalnih predpisov lahko obnašanje vgrajenega proizvoda od države do države različno.
Zato za točen opis uporabe zahtevajte tehnični list dotične države.

 Informacija in še posebej priporočila, ki se nanašajo na rabo in končno uporabo Keminih proizvodov, so dani v dobroveri, ki temelji na
našem dosedanjem znanju in izkušnjah v zvezi s proizvodi, če so pravilno skladiščeni, če se z njimi pravilno ravna in če so uporabljeni v
normalnih pogojih. V praksi so razlike v materialih, podlagah in dejanskih pogojih na gradbišču take, da iz te informacije ali katerihkoli
pisnih priporočil ali iz katerihkoli drugih podanih nasvetov ne moremo jamčiti tržljivosti ali primernosti za nek poseben namen, niti ne
moremo prevzeti nobene odgovornosti, ki izvira iz kateregakoli zakonitega odnosa. Lastninske pravice tretjih se morajo spoštovati. Vsa
naročila podležejo našim sedanjim prodajnim in dobavnim pogojem. Porabniki bi morali vedno pregledati najnovejši izvod tehničnega lista
za zadevni proizvod, kopijo katerega dostavimo na zahtevo. 

KEMABAND Y VOGALNIK

NAVODILA ZA UPORABO
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PRAVNA PODLAGA


