
OFIE

OTTOFLEX®
Tvarový tesniaci prvok (vnútorný roh)

Technický list

Charakteristika: ▪ Bezpečné spojenie pomocou ochrannej hydroizolačnej vrstvy / hydroizolačnej vrstvy / tesniaceho
hydroizolačného pásu OTTOFLEX®

Oblasti aplikácie: ▪ Elastická rohová páska určená na trvalé vodotesné utesnenie vnútorných rohov pod obkladačkami,
panelmi a keramickými povrchmi

Normy a testy: ▪ Spĺňa požiadavky na triedy pôsobenia vody W0-I, W1-I, W2-I a W3-I pre triedu trhlín R1-I podľa DIN
18534

▪ Spĺňa požiadavky na triedu pôsobenia vody W1-B pre triedy trhlín R0-B a R1-B pre umiestnenie
nádob S1-B a S2-B podľa DIN 18535

▪ Spĺňa klasifikáciu odolnosti voči vlhkosti tried A0 a B0 podľa ZDB ako aj A, B a C v súlade s abP
▪ Zodpovedá triedam namáhania W1, W2, W3, W4, W5 a W6 podľa normy ÖNORM B 3407
▪ Francúzska emisná trieda VOC A+
▪ EMICODE® EC 1 Plus - veľmi nízke emisie

Dôležité informácie: EMICODE® je registrovaná značka GEV e. V. (Dusseldorf, Nemecko)

Technické vlastnosti: Rozmer (dĺžka x tmelená šírka) [cm*cm] ~ 15 / ~ 6 
Dĺžka ramena [mm] ~ 140 x ~ 140 
Tepelná odolnosť od/do [°C] - 30 / + 90 
Skladovateľnosť pri 23 °C/50 % RVV [mesiacov] 24 

Informácie o aplikácii: Predpripravte podklad pomocou OTTOFLEX® Primera a jednej vrstvy OTTOFLEX® tekutej fólie /
OTTOFLEX® tesniacej hmoty. OTTOFLEX® rohová páska sa aplikuje na rohy konštrukcie a zatlačí sa
do čerstvo aplikovanej OTTOFLEX® tekutej fólie  / OTTOFLEX® tesniacej hmoty. Po aplikácii druhej
vrstvy OTTOFLEX® tekutej fólie sa OTTOFLEX® rohová páska potrie celá.
Pomocou prípravku OTTOCOLL® M 500 prilepte na tesniaci hydroizolačný pás celoplošne tvarový
tesniaci prvok (vnútorný roh) a tvarový tesniaci prvok (vonkajší roh) OTTOFLEX® a prechody vyhlaďte
vytlačeným materiálom.
Kvôli mnohým možným vplyvom počas a po aplikácii musí zákazník vždy najprv vykonať skúšobné
testy.

Balenie: Rozmery
(dĺžka x
tesniaca
šírka)

Objednávacia
jednotka
(ObJ)

Obalová
jednotka
(OJ)

Balenie Obj.
kód

15 x 6 cm 1 ks 10 ks Kartón OFIE
15 x 6 cm 50 ks 50 ks dávkovacej krabici OFIE50

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.
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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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