
OFSCHUTZ

OTTOFLEX®
Ochranná páska

Technický list

Vlastnosti: ▪ Samolepicí ochranná páska z dvojité tkaniny s pevnými hranami a protipořezovým účinkem
▪ Ochrana kompozitního těsnění (např. OTTOFLEX® těsnicí páska) proti neúmyslnému oddělení

v případě sanace
▪ Tkanina z polyamidu a vysoce molekulárního polyethylenu se samolepicím proužkem a stahovací fólií
▪ Tenká celková tloušťka pro malou vrstvu pod dlažbou
▪ Flexibilní pro snadné zpracování

Oblasti použití: ▪ Samolepicí ochranná páska jako doplněk těsnicích pásek pro použití v oblasti silikonových spár
▪ Všechny oblasti spár, které mají být odolné proti proříznutí. Spáry ve stěnách, podlahové spáry,

okraje vany a sprchy

Normy a zkoušky: ▪ Odolnost vůči proříznutí dle EN 388 splněna
▪ Odolnost vůči UV záření podle DIN EN ISO 4892-2 min. 200 h

Technické údaje: Barva bílá 
Celková tloušťka [mm] 0,75 
Celková šířka [mm] 50 
Široká ochranná zóna proti proříznutí [mm] 40 
Teplotní odolnost od/do [°C] - 5 / + 60 
Test odlupování na neutrálním nosném médiu PVC [N/20 mm] 10 
Stabilita při skladování při 23 °C/50% rel. vlh. vzduchu [měsíce] 18 

Tyto hodnoty nejsou určeny ke stanovení specifikací. Před stanovením specifikací
se obraťte na společnost OTTO-CHEMIE.

Návody k použití: Po odstranění stahovací fólie ze zadní strany se páska samolepicí stranou přilepí ke středu těsnicí
pásky, která má být chráněna.
Rádi odkazujeme také na videa o použití na naší domovské stránce (http://www.otto-chemie.de/de/
anwendungsvideos).
Vzhledem k velkému počtu možných vlivů během zpracování a použití musí zpracovatel vždy provést
zkušební zpracování a aplikaci.

Forma dodání:
Šířka

Objednací
jednotka
(OJ)

Kód

5 cm 1 role à 10 m OFSCHUTZ10
5 cm 1 role à 25 m OFSCHUTZ25

Likvidace: Zbytky výrobku lze zlikvidovat spolu s průmyslovým odpadem jako smíšené plasty. Obaly (kartonové
krabice, fólie) jsou cenné suroviny, a proto musí být přivezeny k recyklaci.

Odpovědnost za vady: Všechny informace v této publikaci vycházejí z aktuálních technických znalostí a zkušeností. Kvůli
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velkému počtu možných vlivů během zpracování a použití však nezbavují zpracovatele povinnosti
provádět vlastní zkoušky a testy. Informace uvedené v této publikaci a prohlášení společnosti Otto-
Chemie v souvislosti s tímto dokumentem nepředstavují převzetí záruky. Aby bylo prohlášení o záruce
účinné, vyžaduje samostatné výslovné písemné prohlášení společnosti Otto-Chemie. Vlastnosti
uvedené v tomto datovém listu komplexně a definitivně specifikují vlastnosti předmětu dodávky. Návrhy
na použití nepředstavují záruku vhodnosti pro doporučený účel použití. Vyhrazujeme si právo
přizpůsobit výrobek technickému pokroku a novému vývoji. Pro dotazy jsme vám k dispozici, také s
ohledem na jakoukoliv speciální problematiku použití. Pokud aplikace, pro kterou jsou naše výrobky
používány, vyžaduje úřední schválení, je uživatel odpovědný za získání těchto schválení. Naše
doporučení nezbavují uživatele povinnosti zohlednit a v případě potřeby vyjasnit možnost omezení práv
třetích osob. Odkazujeme na naše všeobecné obchodní podmínky, zejména s ohledem na jakoukoli
odpovědnost za vady. Naše VOP najdete na http://www.otto-chemie.de
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