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Škárovací povraz

Popis produktu

Škárovací povraz kruhového prierezu vyrobený z vysoko kvalitného polyetylénu a s uzavretou štruktúrou 
buniek.
V interiéri a exteriéri, na dokonalé a odborné vyplnenie škár, ktoré budú následne vytmelené pružnými 
tmelmi. Nie je vhodný na finálne vyplnenie škár. Povrch povrazu nie je pretierateľný farbami.

Balenia:
Veľkosť / Typ balenia ks/kart. ks/pal.

100 M / ROL 5 10
50 M / ROL 5 10
10 STK / ROL 5 10

Skladovanie: 
V suchu, chlade na drevených roštoch v neporušenom originálnom balení po dobu: neobmedzená 
skladovateľnosť.

Spracovanie

 

 

Spracovať: 
Škárovací povraz vtlačte pomocou tupého nástroja do škáry. Dbajte na to, aby počas vtláčania nedošlo k 
poškodeniu povrchu povrazu. Na dosiahnutie odborného vyplnenia škár je vloženie škárovacieho povrazu 
mimoriadne dôležité, väčšinou sú škáry príliš hlboké. Vložením škárovacieho povrazu je vrstva nanesenej 
škárovacej hmoty uprostred škáry menšia, ako v oblasti styčných plôch. V prípade dilatačného pohybu 
dochádza k pohybu v mieste najmenšieho odporu.
Vďaka kruhovému prierezu sú styčné plochy škáry a tesniaceho materiálu o niečo nižšie, ako v prostriedku, čo 
spôsobí zväčšenie styčných plôch a to opäť zvýši kvalitu uzavretia škáry.
Hrúbka pružného tmelu v škáre sa meria v najužšom mieste jeho profilu. Ak má byť škára kvalitne a funkčne 
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uzavretá, hrúbka vrstvy tmelu nesmie byť väčšia ako celková šírka škáry.

Technické údaje

Dostupné veľkosti (priemer) ø 6, 10, 15, 25 mm

Podklad

Vhodné podklady: 
Podklad musí byť suchý, nezmrznutý, pevný, súdržný, nosný, tvarovo stály, zbavený prachu, mastnoty, olejov, 
antiadhéznych prostriedkov a iných nečistôt. Podklad musí vyhovovať požiadavkám platných noriem a 
spracovateľským nariadeniam/predpisom.

Pokyny k produktu a spracovateľské pokyny

Informácie o materiáli:
- Pri spracovaní mimo ideálneho rozsahu teplôt a vlhkosti sa môžu výrazne zmeniť vlastnosti materiálu.
- Pred spracovaním nechajte materiál dostatočne dlho aklimatizovať na teplotu prostredia!

Upozornenia k spracovaniu:
- Nepoužívajte pri teplotách pod + 5 °C!
- Ideálna teplota pre materiál, podklad a vzduch je +15 °C až + 25 °C.
- Ideálna relatívna vzdušná vlhkosť je 40% až 60%.
- Chráňte pred priamym slnečným žiarením, vetrom a poveternostnými vplyvmi!

Tipy:
- Odporúčame najprv materiál otestovať na malej ploche, alebo urobiť skúšku menšieho množstva materiálu.
- Dodržiavajte pokyny uvedené v technických listoch všetkých materiálov MUREXIN použitých v skladbe.
- Pre prípadné opravy/reklamácie uchovajte originálny výrobok/obal z príslušnej šarže.

Uvedené údaje sú priemerné hodnoty, ktoré boli stanovené v laboratórnych podmienkach. V dôsledku použitia prírodných surovín sa deklarované 
hodnoty jednotlivých šarží môžu mierne líšiť bez vplyvu na vhodnosť výrobku.

Bezpečnostné pokyny

Informácie o zložení, manipulácii, vplyvoch na životné prostredie, zodpovedajúcich opatreniach pri spracovaní a jeho likvidácii sa nachádzajú v karte 
bezpečnostných údajov.

Tento technický list vychádza z bohatých skúseností, jeho účelom je poskytovať rady podľa najlepšieho vedomia, nevytvára žiadne právne záväzky a 
neodôvodňuje zmluvný právny vzťah ani vedľajší záväzok z kúpnej zmluvy. Za kvalitu našich materiálov ručíme v rozsahu našich všeobecných 
obchodných podmienok. Naše produkty smú používať iba odborníci a/alebo skúsené, odborne kvalifikované osoby a osoby s adekvátnymi 
remeselnými zručnosťami. Používateľovi nesmie byť odopreté jeho právo na spätný dopyt v prípade nejasností ani na odborné spracovanie. 
Predovšetkým odporúčame najskôr použiť skúšobnú plochu alebo vykonať predbežný test pomocou laboratórnej skúšky. Nie je však prirodzene možné 
uviesť úplne kompletný rozsah všetkých možných, súčasných aj budúcich prípadov použitia a špecifík. Vynechali sme údaje, pri ktorých sa dá 
predpokladať, že ich budú ovládať kvalifikovaní odborníci.&nbsp; Dodržujte platné technické, národné a európske normy, smernice a listy s pokynmi 
týkajúce sa materiálov, podkladu a následnej montáže! Nahláste prípadné pochybnosti. Vydaním novej verzie stráca táto verzia svoju platnosť. 
Najnovší hárok s pokynmi, kartu bezpečnostných údajov a všeobecné obchodné podmienky nájdete vždy na internetovej stránke www.murexin.com.


