
OFWRD

OTTOFLEX®
Tesniaca páska na okraje vaní

Technický list

Charakteristika: ▪ Polypropylénové rúno s butylkaučukom 
▪ Pružná tesniaca páska
▪ Integrovaný samolepiaci butylový pásik na jednoduché nanesenie so sťahovacou fóliou 
▪ Kompatibilná s OTTO silikónovými tmelmi
▪ Bezpečné spojenie pomocou ochrannej hydroizolačnej vrstvy / hydroizolačnej vrstvy / tesniaceho

hydroizolačného pásu OTTOFLEX®

Oblasti aplikácie: ▪ Tesniaca páska na elastické utesnenie medzi sprchou príp. vaňou a stenou 

Normy a testy: ▪ Spĺňa požiadavky na triedy pôsobenia vody W0-I a W1-I podľa DIN 18534
▪ Zodpovedá triedam namáhania W1, W2, W3 a W4 podľa normy ÖNORM B 3407

Dôležité informácie: Teplota nad 28 °C môže zhoršiť sťahovanie fólie. 

Technické vlastnosti: Farba sivá 
Celková šírka [mm] 100 
Široká samolepiaca butylová vrstva [mm] 20 
Celková hrúbka [mm] ~ 1,3 
Hmotnosť materiálu [g/m²] ~ 1110 
Tepelná odolnosť od/do [°C] - 30 / + 60 
Pretlak [bar] ~ 1,8 
Maximálna ťažná sila po dĺžke pri dĺžke vzorky 15 mm (DIN EN ISO 527-3) [N] ~ 84 
Maximálna ťažná sila naprieč pri dĺžke vzorky 15 mm (DIN EN ISO 527-3) [N] ~ 14 
Predĺženie pri pretrhnutí po dĺžke (DIN EN ISO 527-3) [%] ~ 78 
Predĺženie pri pretrhnutí naprieč (DIN EN ISO 527-3) [%] ~ 350 
Skladovateľnosť pri 23 °C/50 % RVV [mesiacov] 18 

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

Informácie o aplikácii: Tesniaca páska na okraje vaní OTTOFLEX® sa pripevňuje pomocou samolepiaceho pásika na
vyčistený okraj vane. Vyhnite sa vytváraniu záhybov alebo vzduchových bubliniek, aby ste zabezpečili
tesnosť systému. Tesniaca pásku na okraje vaní položte dovnútra cez okraj vane.

V prípade potreby možno na tesniacu pásku na okraje vaní (na zadnú stranu samolepiaceho pásika)
nalepiť jednostrannú zvukovoizolačnú pásku OTTOFLEX®.

Spojenie pásky so stenou po vyrovnaní a montáži vane:

Variant 1: Vloženie pásky do kompozitného tmelenia, ktoré sa spracováva v tekutom stave.
Pri zapracovaní do kompozitného tmelenia sa prvá vrstva (Ochranná hydroizolačná vrstva OTTOFLEX®
alebo Hydroizolačný kompozitný tmel OTTOFLEX®) nanesie na stenu a tesniaca páska na okraje vaní
sa doň vloží. Pri druhom nanesení kompozitného tmelenia dôjde k pretretiu pásky a tým pádom k jej
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zaliatiu. Po vyschnutí kompozitného tmelenia možno pokladať dlaždice.

Variant 2: Nanesenie pásky na tesniaci hydroizolačný pás OTTOFLEX®.
Páska sa po celej svojej ploche nalepí pomocou prípravku OTTOCOLL® M 500 na tesniaci
hydroizolačný pás OTTOFLEX® a následne sa po celej svojej ploche pretrie prípravkom OTTOCOLL®
M 500. Po vyschnutí lepidla možno pokladať dlaždice.

Následne sa medzi okrajom dlaždice a okrajom vane vykoná elastické utesnenie škár pomocou
vhodného sanitárneho tmelu (napr. OTTOSEAL® S 100, OTTOSEAL® S 130 apod.) a okrúhleho
povrázku (napr. OTTOCORD PE-B2).
Aby ste s rohom múru spojili pásku, ktorá je nalepená na zaoblenom okraji vane, pásku ručne alebo
pomocou špachtle v rohu vytvarujte / natiahnite ju do rohu. Umožňuje to plastická butylová vrstva v
páske. 

Taktiež odkazujeme na aplikačné videá na našej domovskej stránke (http://www.otto-chemie.de/de/
anwendungsvideos).
Kvôli mnohým možným vplyvom počas a po aplikácii musí zákazník vždy najprv vykonať skúšobné
testy.

Balenie:
Šírka

Objednávacia
jednotka
(ObJ)

Obj. kód

10 cm 1 kotúč 4 m OFWRD4
10 cm 1 kotúč 25 m OFWRD25

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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