Isover VARIO KB1

VARIO POWERFLEX
VARIO DS					

Charakteristika výrobku

Balení, transport, skladování

Systém doplňků Vario je speciálně vyvinut k lepení spojů v ploše
a u detailů parobrzd Isover Vario KM a Isover Vario KM Duplex UV.

Doplňky VARIO jsou baleny v krabicích po několika kusech. Během
transportu nesmí dojít k mechanickému poškození výrobků, skladování
v suchu.

Použití

Přednosti

Isover VARIO KB 1 je zvláště široká lepicí páska s extrémně vysokou lepicí
silou. Vyvinutá speciálně pro bezpečné vzduchotěsné přelepení přesahů
parobrzd VARIO.

■
■
■
■
■
■

Isover VARIO POWERFLEX je jednostranná, elastická, vysoce pružná
a ohebná lepicí páska s novou lepicí silou na vzduchotěsné přilepení fólií
jako je parobrzda VARIO. Je vhodná na rohy, spoje a průchody střechou
i pro řešení napojení parobrzdy na krokve, vaznice, střešní okna atd.

přizpůsobivá ochrana proti vzdušné vlhkosti a kondenzátu
proměnlivě difuzně propustná - propustnost pro vodní páru
ekologická a hygienická nezávadnost
spolu s těsnícími a lepícími páskami tvoří systém parozábrany
ekologická a hygienická nezávadnost
snadná tvarovatelnost a přizpůsobivost v detailech

Isover VARIO DS je těsnicí hmota bez rozpouštědel, pevná proti odtržení,
vhodná pro provádění všech vzduchotěsných připojení na části staveb,
např. na štítové zdi, vaznice, okna, dveře. Není nutná žádná přítlačná lať,
aplikuje se v tl. 6-8 mm k zajištění trvalého vzduchotěsného napojení
parobrzdy a obvodového zdiva. Je balena v praktické patroně nebo
ve větším, téměř bezodpadovém balení (váleček balený ve fólii).

Rozměry, izolační vlastnosti
Označení
Isover VARIO KB1
Isover VARIO POWERFLEX
Isover VARIO DS

Tloušťka (µm)

Rozměry (mm)

Balení

26
260
-

40 000 x 60
25 000 x 60
-

40 m
25 m
310 ml
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Uvedené informace jsou platné v době vydání technického listu. Výrobce si vyhrazuje právo tyto údaje měnit.
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