Spojovacie a tesniace prvky pre podstrešné materiály

Kompletačné prvky

Spojovanie, napojenie, opravy, podtesnenie kontralát

VÝROBOK

POPIS VÝROBKU

POUŽITIE

JUTADACH SP SUPER

jednostranne lepiaca páska, PP spunbond
s PP povrstvením a polyakrylátovou
lepiacou vrstvou

napojenie na prenikajúce a nadväzujúce
konštrukcie, prelepenie kotviacich prvkov,
drobné opravy poškodení

membrány
JUTATOP

obojstranne lepiaca páska, so špeciálnou
akrylátovou vystuženou lepiacou vrstvou

zlepenie vo vnútri presahu, napojenie na
odkvapničku, oprava poškodení
pomocou záplaty z vonkajšej strany

JUTAFOL SP 1

obojstranne lepiaca butylkaučuková páska
bez nosiča

zlepenie vo vnútri presahu, napojenie na
odkvapničku, oprava poškodení
pomocou záplaty z vonkajšej strany

JUTATOP WB TAPE

jednostranne lepiaca páska s UV stabilizáciou
a polyakrylátovou lepiacou vrstvou

napojenie na prenikajúce a nadväzujúce
konštrukcie, prelepenie kotviacich prvkov,
drobné opravy poškodení

JUTADACH
MASTIC SUPER

tmel na bázi vlhkosťou zosieťujúceho
polyuretánu

JUTADACH TPK SUPER

jednostranne lepiaca butylkaučuková
páska s pružným PE filmom

JUTADACH THK

tesniaca samonapeňovacia hmota na bázi
jednozložkového polyuretanu

JUTAFOL TPK

jednostranne lepiaca páska
z impregnovaného speňeného PE
a kaučukovou lepiacou vrstvou

JUTADACH SP 38

X

podtesnenie kontralát (aplikácia
na spodnú plochu kontralaty)

membrány
JUTADREN

X

X

X

X

fólie Jutafol D,
Jutacon,
Jutafol DTB

X

X
páska určena pro typy fasádnych membrán
Jutatop WB a Jutadach Thermoisol WB

zlepenie vo vnútri presahu u membrán
ležiacich na bednení

podtesnenie kontralát
(aplikácia na membránu, alebo fóliu)

membrány
JUTADACH

X
X

X

X

X

X

X

X

X

podtesnenie kontralát
(aplikácia na membránu alebo fóliu)

JUTADACH SP SUPER

JUTADACH SP 38

JUTAFOL SP 1

JUTATOP WB TAPE

šírka 50 mm, návin 25 m,
hrúbka 0,62 mm

šírka 38 mm, návin 50 m,
hrúbka 0,20 mm

šírka 15 mm, návin 45 m,
hrúbka 1,0 mm

šírka 60 mm, návin 25 m,
hrúbka 0,62 mm

JUTADACH MASTIC SUPER JUTADACH TPK SUPER JUTADACH THK
obsah 310 ml / 470 g
výdajnosť cca 18 m spoja

šírka 50 mm, návin 15 m,
hrúbka 1,0 mm

obsah 1,0 l
výdajnosť cca 50 m podtesnenia
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JUTAFOL TPK
šírka 50 mm, návin 25 m,
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Spojovacie a tesniace prvky pre parozábrany
Spojovanie, napojenie, opravy, podtesnenie kotviacich prvkov podhľadu

Kompletačné prvky

VÝROBOK

POPIS VÝROBKU

POUŽITIE

JUTAFOL SP AL

jednostranne samolepiaca páska z hliníkovej
fólie s lepiacou vrstvou zo syntetického
kaučuku bez nosiča (stálosť do +65°C)

zlepenie presahov prelepením okraja,
oprava poškodení, prelepenie prvkov
pripevnenia fólie (napr. skobičky)

X

X

X

obojstranne lepiaca butylkaučuková páska
bez nosiča (stálosť do +90°C)

zlepenie vo vnútri presahu, napojenie na
nadväzujúce a prenikajúce konštrukcie,
káble a pod. (nie murivo a nehobl. drevo)

X

X

X

JUTAFOL MASTIC

tmel zo syntetického kaučuku
(stálosť do +80°C)

nalepenie na nadväzujúce murované
konštrukcie a nadväzujúce alebo prenikajúce drevené nehoblované prvky a pod.

X

X

X

JUTAFOL TP 15

jednostranne lepiaca páska
s impregnovaného speneného PE
a kaučukovou lepiacou vrstvou

napojenie na konštrukcie s drolivým
povrchom (páska medzi fóliou a povrchom
konštrukcie + prítlačná lata alebo profil)

X

X

X

JUTADACH TPK SUPER

jednostranne lepiaca butylkaučuková
páska s pružným PE filmom

utesnenie vrutov alebo klincov vrstvy
podhľadu perforujúce parozábranu
(páska nalepená na fóliu)

X

X

X

JUTAFOL PROF

pomocná obojstranne lepiaca páska
s textilným nosičom a lepidlom
zo syntetického kaučuku

pomocné montážne nalepenie
parozábrany na nosné kovové profily
(nerieši parotesnosť spoja ani utesnenie !)

X

X

X

JUTAFOL SP 1

fólie
JUTAFOL N

fólie
JUTAFOL NAL

fólie
JUTAFOL REFLEX

JUTAFOL SP AL

JUTAFOL SP 1

JUTAFOL MASTIC

šírka 48 mm, návin 50 m,
hrúbka 0,08 mm

šírka 15 mm, návin 45 m,
hrúbka 1,0 mm

obsah kartuše 315 g
výdajnosť cca 20 m spoja

JUTAFOL TP 15

JUTAFOL PROF

JUTADACH TPK SUPER

šírka 15 mm, návin 20 m,
hrúbka 4,0 mm

šírka 12 mm, návin 50 m,

šírka 50 mm, návin 15 m,
hrúbka 1,0 mm
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