
PUR-H PUR šnúra s otvorenou bunkovou štruktúrou, mäkká

OTTOCORD
PUR-H-B3

Technický list

Charakteristika: ▪ Výplňový materiál z polyuretánu (PE)
▪ Pre použitie v interiéroch bez namáhania vlhkom
▪ Vyhovuje triede stavebných materiálov B3 

Oblasti aplikácie: ▪ Vypĺňanie škár v interiéroch

Dôležité informácie: Pri namáhaní vlhkosťou odporúčame okrúhly povrázok s uzavretými bunkami OTTOCORD PE-B2.

Technické vlastnosti: Hustota v surovom stave podľa ISO EN 845 [kg/m³] ~ 16 - 20 
Tlaková sila pri 40 % podľa DIN 53 577 [kPa] ~ 4 - 8 
Pevnosť v ťahu (DIN EN ISO 1798 [kPa] > 80 
Predĺženie pri pretrhnutí podľa DIN EN ISO 1798 [%] > 30 
Kompresia podľa ISO EN 1856 [%] < 50 
Trhacia sila podľa ISO EN 8067 [N/mm] > 0,3 
Tepelná odolnosť od/do [°C] - 30 / + 70 
Farba sivý 

Tieto dáta nie sú vhodné pre prípravu špecifikácií. Pred tvorbou špecifikácie sa obrátte na OTTO-
CHEMIE.

Informácie o aplikácii: Optimálny pomer šírky a hĺbky škáry je dôležitým predpokladom maximálnej životnosti elastického
škárovania. Škáry stavebných prvkov sú častokrát príliš hlboké pre správny návrh veľkosti škáry. Z tohto
dôvodu by hĺbka škáry mala byť obmedzená okrúhlym povrázkom OTTOCORD PUR-H-B3, ktorý
súčasne zabraňuje trojstrannej priľnavosti, aby sa neobmedzila pružnosť tmelu vo vnútri škáry. Okrúhly
povrázok OTTOCORD PUR-H-B3 má bunkovú štruktúru s otvorenými pórmi, a nie je preto vhodný do
vlhkých priestorov. Na tento účel odporúčame okrúhly povrázok s uzavretými bunkami OTTOCORD PE-
B2. V porovnaní s OTTOCORD PUR-HS-B3 je okrúhly povrázok OTTOCORD PUR-H-B3 mäkší, a preto
ho možno ľahko zasunúť alebo vkrútiť do úzkych škár stavebných prvkov. Priemer výplňového povrázku
by mal byť o 20 % väčší ako šírka škáry, aby sa mohol vtlačiť do škáry pod tlakom a následne zostal v
škáre v oválnom tvare. Ďalšie pokyny nájdete v poradcovi profesionála OTTO „Návrh dokonalých škár“.

Balenie:
Priemer

Objednávacia
jednotka
(ObJ)

Obalová
jednotka
(OJ)

Obj. kód

10 mm 100 x 1 m ks 1500 x 1 m ks PUR-H-10
15 mm 100 x 1 m ks 1000 x 1 m ks PUR-H-15
20 mm 100 x 1 m ks 500 x 1 m ks PUR-H-20
25 mm 100 x 1 m ks 300 x 1 m ks PUR-H-25
30 mm 100 x 1 m ks 200 x 1 m ks PUR-H-30
35 mm 180 x 1 m ks 180 x 1 m ks na vyžiadanie
40 mm 100 x 1 m ks 100 x 1 m ks PUR-H-40
50 mm 100 x 1 m ks 100 x 1 m ks PUR-H-50
60 mm 50 x 1 m ks 50 x 1 m ks na vyžiadanie
80 mm 25 x 1 m ks 25 x 1 m ks na vyžiadanie
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na požiadanie: Dodacia doba 2 – 3 týždne

Likvidácia: Zvyšky produktu možno zlikvidovať ako zmesné plasty spolu s komerčným odpadom. Obaly (lepenka,
fólia) sú cenné materiály, a preto by mali byť odovzdané na recykláciu.

Informácie o záruke: Všetky informácie v tejto publikácii sú založené na našich súčasných technických znalostiach a
skúsenostiach. Vzhľadom k tomu, že podmienky a spôsoby využitia a použitia našich výrobkov sú mimo
našu kontrolu, odporúčame Vám vyskúšať výrobok pred použitím. Informácie uvedené v technickom
liste a vysvetlivky spoločnosti OTTO-CHEMIE v spojeníi s týmto technickým  listom (napr. servisný
popis, odkaz na DIN a pod.) nesmú byť chápané ako záruka. Záruka vyžaduje samostatné písomné
vyhlásenie OTTO-CHEMIE aby bola preukázaná jej platnosť. Vlastnosti uvedené v tomto technickom
liste definujú vlastnosti výrobku všeobecne a závezne. Odporúčania pre použitie by sa nemali brať ako
potvrdenie vhodnosti pre zamýšľané použitie. Vyhradzujeme si právo na zmenu výrobku v zmysle
technického pokroku a vývoja. Sme Vám kdispozícii v prípade špecifických problémov a aplikácií. Ak je
pre uplatnenie našich produktov potrebné vládne schválenie alebo povolenie, tak je užívateľ
zodpovedný za ich získanie. Naše odporúčania neospravedlňujú užívateľa z povinnosti vziať do úvahy
možnosť porušenia práv tretích strán – podľa potreby - nájsť riešenie. Pre zvyšok platia naše všeobecné
obchodné podmienky, a to najmä v súvislosti s možnou zodpovednosťou za chyby. Všoebecné
podmienky si môžete nájsť na našej webovej stránke http://www.otto-chemie.de/sk/podmienky
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