
www.sopro.sk

tesniace hmoty

Vysoko elastická, bezpečnostná tesniaca páska s textilnou a vlisovano kašírovanou výplňou 
pre bezpečné, flexibilné a vodotesné preklenutie spojovacích a dilatačných škár.

■ flexibilná
■ preddrážkovaná
■ optimálna adhézia
■ v kombinácií so Sopro spájacími tesneniami
■ pre vnútorné a vonkajšie použitie

Oblasti použitia Pre bezpečné, flexibilné a vodonepriepustné preklenutie spojovacích a dilatačných škár pod keramickými 
obkladovými materiálmi pri utesnení v spojení s obkladmi a obloženiami z dlaždíc a dosiek.
Na doplnenie utesnenia s
– Sopro TDS 823 TurboDichtschlämme 2-K
– Sopro DSF® 523 Dichtschlämme Flex 1-K
– Sopro DSF® 623 Dichtschlämme Flex 1-K schnell
– Sopro DSF® 423 Dichtschlämme Flex 2-K
– Sopro FDF 525/527 FlächenDicht flexibel
– Sopro PU-FD 570/571 PU-FlächenDicht 

Forma dodania Sopro Dichtband:
rolka (120 mm široká) 50 m
rolka (120 mm široká) 10 m 

Sopro Dichtecken vnútorné/vonkajšie:
25 ks v kartóne (VE 1 ks)

Sopro DB 438
Dichtband mit Falz
Sopro DE
Dichtecken innen/außen
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predaj východ
Sopro Bauchemie GmbH
Zielitzstraße 4
D-14822 Alt Bork 
Tel.: +49 3 38 45 4 76-90
Tel.: +49 3 38 45 4 76-93
Fax: +49 3 38 45 4 76-92

predaj sever
Sopro Bauchemie GmbH
Lienener Straße 89
D-49525 Lengerich
Tel.: +49 54 81 31-3 14
Fax: +49 54 81 31-4 14

predaj juh
Sopro Bauchemie GmbH
Postfach 420152
D-65102 Wiesbaden
Tel.: +49 6 11-17 07-2 43
Fax: +49 6 11-17 07-2 50

medzinárodný obchod
Sopro Bauchemie GmbH
Postfach 420152
D-65102 Wiesbaden
Tel.: +49 6 11-17 07-2 39
Fax: +49 6 11-17 07-2 40

Rakúsko
Sopro Bauchemie GmbH 
Austria
Lagerstraße 7
A-4481 Asten
Tel.: +43 72 24 6 71 41-0
Fax: +43 72 24 6 71 81

Švajčiarsko
Sopro Bauchemie GmbH
Zweigniederlassung 
Thun/Schweiz:
Bierigutstrasse 2 · CH-3608 Thun
Tel.: +41 33 334 00 40
Fax: +41 33 334 00 41

poradenstvo pri aplikácii  servisná hotline  ·  telefón  +421 905 548 092  ·  www.sopro.sk

Údaje obsiahnuté v týchto informáciách sú opismi produktu. Predstavujú všeobecné pokyny na základe našich skúseností a skúšok a nezohľadňujú konkrétny prípad použitia. Z údajov nie je možné odvodiť nároky na odškod-
nenie. V prípade potreby sa prosím obráťte na náš technický poradenský servis. Najaktuálnejšiu verziu týchto informácií o produkte, ako aj príslušný platný list bezpečnostných údajov podľa Vyhlášky ES 1907/2006 nájdete na 
stránke www.sopro.sk.

Sopro Dichtband
Bezpečnostný tesniaci pás, vlisovano kašírovaný, pružný pre bezpečné, fl exibilné a vodotesné preklenutie spojovacích
a dilatačných škár. Optimálne spojenie k Sopro tesniacemu systému. Vďaka fl exibilnej zóne pružnosti sa
uľahčuje vloženie tesniacich pásov.
Sopro Dichtband vyrovnáva dilatačné napätie a tesní spojovacie a dilatačné škáry proti prenikajúcej povrchovej
vode. Je odolný voči vode a poveternostným vplyvom.
Sopro Dichtecken
Alkalicky odolné, predtvarované hotové rohy zo Sopro Dichtband pre bezpečné, fl exibilné a vodotesné preklenutie
spojovacích a dilatačných škár vo vnútorných a vonkajších rohoch. Položenie sa realizuje v kombinácii so
Sopro Dichtband.

Používaný tesniaci materiál sa nanesie až do cca 10 mm pred okraje spojovacích a dilatačných škár. Sopro Dicht-
band tesniaci pás sa priloží na stred škáry a miernym zatlačením sa vytvorí preponka. Je dôležité zabezpečiť, aby
sa do preklenujúcich škár ani do tesniaceho materiálu v ďalšom postupe nedostala pokládková malta ani tuhé
škárovacie malty.
Voľné okraje tkaniny sa uložia do čerstvého tesniaceho materiálu. Nanesením tesniaceho materiálu je Sopro
Dichtband kompletne prepracované.
V oblasti uhlov, vnútorných alebo vonkajších rohov sa odporúča použitie tesniacich rohov Sopro vnútorných
alebo vonkajších.
Spoje tesniaceho pásu (predĺženia tesniacich pásov) sa minimálne 5 cm prekrývajú.
Pre aplikácie v bazéne alebo v oblasti pod vodou, sa spojte prosím s našim aplikačným technikom.

Tesnenie v dvoch prac. krokoch

Flexibilná tenkovrstvová 

Flexibilná tenkovrstvová 

Dlaždica

Elastické škárovacie vyplnenie

Sopro Dichtband s drážkou

PE-okrúhla šnúra (výplňový materiál)

Sopro Dichtband mit Falz (tesniaci pás s drážkou) nie je povinné označiť podľa Vyhlášky o nebezpečných látkach:
Pri styku so stavebnými materiálmi/chemikáliami dodržiavajte bežné bezpečnostné opatrenia.
Bezpečnostné rady (S – vety)
S2 Nesmie sa dostať do rúk deťom

 

Vlastnosti

Spracovanie

Pokyny pre Vašu
bezpečnosť  


