
OFSCHALL

OTTOFLEX®
Zvukovoizolačná páska

Technický list

Charakteristika: ▪ Jednostranne samolepiaca PE penová páska s PE sťahovacou fóliou 

Oblasti aplikácie: ▪ Na zvukovú izoláciu medzi okrajom sprchy príp. vane a stenou 

Technické vlastnosti: Farba biela 
Celková šírka [mm] 30 
Celková hrúbka [mm] 5 
Objemová hmotnosť (ISO 845) [kg/m³] ~30 
Tepelná odolnosť od/do [°C] - 5 / + 60 
Pevnosť v ťahu po dĺžke (ISO 1926) [kPa] ~325 
Pevnosť v ťahu naprieč (ISO 1926) [kPa] ~220 
Predĺženie pri pretrhnutí po dĺžke (ISO 1926) [%] ~125 
Predĺženie pri pretrhnutí naprieč (ISO 1926) [%] ~115 
Odpor proti stláčaniu pri 50% stlačení (ISO 844) [kPa] 98 
Trvalá deformácia 25%/22 h pri 23 °C (ISO 1556-C) po 0,5 h [%] 20 
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: Zvukovoizolačná páska OTTOFLEX® sa lepí na vyčistený okraj vane.
Ak bola na vani spracovaná tesniaca páska na okraje vaní OTTOFLEX®, zvukovoizolačná páska
OTTOFLEX® sa lepí na zadnú stranu samolepiaceho pásika.
Kvôli mnohým možným vplyvom počas a po aplikácii musí zákazník vždy najprv vykonať skúšobné
testy.
Taktiež odkazujeme na aplikačné videá na našej domovskej stránke (http://www.otto-chemie.de/de/
anwendungsvideos).

Balenie:
Šírka

Objednávacia
jednotka
(ObJ)

Obj. kód

3 cm 1 kotúč 4 m OFSCHALL4
3 cm 1 kotúč 25 m OFSCHALL25

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
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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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