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   TECHNICKÝ LIST 
   Páska HBD 

Výrobok zo systému TYTAN Therm+ 
 
Popis produktu: PU pena napustená impregnáciou modifikovanej akrylovej disperzie 
Forma produktu: Pred komprimované, samolepiace kotúče s rôznou dĺžkou 
Farba:   Sivá 
 

Vlastnosti 
Páska HBD je tesnenie určené na obvyklé účely. Páska HBD expanduje počas niekoľkých 
minút až po vyplnení priestoru škáry a vytvára sa plne účinný spoj. Pásku HBD je možné 
použiť pri tmelení budov až do výšky 20 metrov a odoláva rozdielom tlaku až 300 Pa, čo je 
možné prirovnať k sile hurikánu 9 stupňa. Páska HBD sa ľahko nanáša, neznečisťuje a 
pri aplikácii nezanecháva zvyšky. Pri aplikácii je potrebný iba nôž, meter a stierka.  
 
Technické údaje: 
Odolnosť voči ohňu podľa DIN 4102, časť 1:   B 2 
Tlak prívalového dažďa   odoláva prudkému dažďu až do  

EN 86   300 pa 
Koeficient priepustnosti spoja     DIN 18542 an <= 0,1 
max. pracovná teplota:      +100 °C dlhodobo 

+130 °C krátkodobo 
Odolnosť voči mrazu:      -30 °C 
Skladovateľnosť:       cca 18 mesiacov 
 
Obmedzenie: 
Na základe nemeckého zoznamu nebezpečných produktov zo dňa 28.6.86 a obdobných 
smerníc Európskej únie nie je potrebné zvláštne značenie.  
 
S publikáciou týchto technických informácií strácajú všetky predchádzajúce vydania platnosť. 

Vyššie uvedené informácie vychádzajú z výskumu firmy Selena a na základe toho sa predpokladá, že sú presné. 
Pretože podmienky a spôsob použitia našich výrobkov samotnými zákazníkmi nemôžeme kontrolovať, táto 
informácia by nemala slúžiť ako náhrada vlastného vyskúšania. Zákazník by mal sám vyskúšať, či je výrobok 
firmy Selena vhodný aj pre jeho špecifické použitie. Selena zaručuje, že výrobok spĺňa uvedené informácie. V 
prípade, že by výrobok nemal vlastnosti, ktoré zaručujeme, má zákazník právo na vrátenie peňazí či výmenu za 
iný výrobok. Selena Slovakia sa týmto zrieka zodpovednosti za akékoľvek ďalšie záruky vhodnosti výrobku na iné 
než uvedené použitie. Selena Slovakia sa zrieka zodpovednosti za akékoľvek náhodné poškodenie. Odporúčanie 
pre použitie by nemalo byť chápané ako návod na porušeniu akéhokoľvek patentu.  

 


