HASIT AS 910 Dichtband
Těsnící elastická páska
Oblast použití:

Těsnící elastická páska zajišťující utěsnění a trvale pružné spojení v kritických místech hydroizolace (v
rozích, spáry mezi podlahou a stěnou, dilatační spáry apod.).

Vlastnosti:

● Elasticky stabilní

Zpracování:

Podklad:

Podklad musí být pro použití těsnění jen omezeně deformovatelný a musí být v souladu s aktuálními
předpisy a pokyny.

Zpracování:

HASITAS 910 Dichtband těsnící elastická páska se vkládá po prvním nánosu HASIT hydroizolační stěrky
ještě v čerstvém stavu (např. HASIT Sockelflex/Optiflex nebo HASITAS 340 Flüssigfolie) a urovná se
hladítkem. Během druhého nánosu HASIT hydroizolační stěrky se elastická těsnící páska doupraví, a
může se tak zapojit do těsnícího souvrství.

Balení:

V rolích

Bezpečnostní pokyny:

Přestože se nejedná o látky nebezpečné, je nutné dbát obvyklých opatření na ochranu zdraví při práci
s chemickými látkami a zejména zabránit styku s očima. Při práci nejíst, nepít a nekouřit. Po práci si
omýt ruce proudem teplé vody a mýdlem. Pokožku ošetřit vhodnými reparačními prostředky. Uchovávejte mimo dosah dětí ! Při zasažení očí vymývejte 10 - 15 minut velkým množstvím vody, při požití
vypláchnout ústa a vypít asi 1/2 l vody, při potřísnění kůže svlékněte zasažený oděv a kůži omyjte velkým
množstvím vody a mýdlem. Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností vždy vyhledejte
lékařské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí obal nebo etiketu.

Technická data:
Číslo výrobku

Množství na balení
Poznámka ke spotřebě
Všeobecné informace:





10 m/Rol

50 m/Rol

Údaje o spostřebě jsou orientační a závisí na podkladu a technice zpracování.
Tento technický list nahrazuje všechny předchozí vydání.
Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace a směrnice pro zpracování a
odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem s používáním.
Údaje byly pečlivě a svědomitě sestaveny, ovšem bez záruky za správnost a úplnost a bez ručení za
další rozhodnutí uživatele. Údaje samotné nezakládají žádný právní vztah nebo jiné vedlejší závazky.
V zásadě nezbavují zákazníka možnosti, aby produkt samostatně zkontroloval ohledně jeho vhodnosti
pro zamýšlený účel použití.
Naše produkty podléhají stejně jako všechny obsažené suroviny nepřetržitému sledování, čímž je zaručena konstantní kvalita.
V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu.
Náš technický poradenský servis je Vám k dispozici pro Vaše dotazy ohledně použití a zpracování, jakož
i ohledně předvedení našich výrobků. Aktuální stav našich technických listů naleznete na naší domovské
internetové stránce, příp. si je můžete vyžádat v příslušné obchodní pobočce.
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