
       TechnickÝ lisT
 Makroflex WinTeQ kx 300
  komprimační páska  

 DRUH MATERIÁLU
Těsnicí komprimační páska impregnovaná polymerem pro utěsnění spár mezi okny a cihlami a těsnění proti větru. KX 300 je 
těsnicí komprimační páska pro spolehlivé venkovní utěsnění dilatačních spár, které jsou vystaveny přívalovému dešti až do 
tlaku 300 Pa. Má  zvýšenou účinnost v porovnání s tradičními těsnicími páskami asi o 50 %, takže může bez problémů pokrýt 
vyšší pohyby spár. Proto může být garantována lepší přizpůsobivost různým šířkám spár a také jejich dokonalé utěsnění proti 
přívalovému dešti.

 VLASTNOSTI
n   Odolnost proti přívalovému dešti až do 300 Pa (ift 105 30851 3U/1U)
n   Vysoce spolehlivá díky rozšířené schopnosti přilnavosti do spáry
n   Vysoká přizpůsobivost pohybu spáry
n   Přizpůsobená pro použití s WINTeQ těsnicími systémy
n   Utěsnění různých spár při minimálních rozměrech pásky
n   V balení stlačená na 20 % objemu
n   Propustná pro vodní páru, optimální hodnota sd umožňuje průnik vodních par přes spáry

 PŘÍPRAVA PODKLADU
Podklad musí být čistý, suchý a bez olejových nebo mastných skvrn. Doporučuje se vyčistit profily okna.

 APLIKACE
KX 300 je vhodná pro utěsnění vnějších spár a spojů oken, ale také na kovové a dřevěné konstrukce a kontejnery. Páska prošla 
zvláštními zkouškami na nepropustnost proti přívalovému dešti podle DIN 18 542 BG2 – ift 105 30851/1U.
KX 300 je zvláště vhodná jako první těsnění proti přívalovému dešti do tlaku až 300 Pa  v kombinaci s naším rozšířeným 
třístupňovým systémem těsnění (Makroflex WINTeQ systém).
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TECHNICKÉ ÚDAJE   

Popis produktu: impregnovaná pružná pěna PUR
Základ: akrylát s přídavkem proti hořlavosti
Barva: šedá

Samolepicí těsnicí materiál: pomáhá při aplikaci do spár - jednostraný
Aplikace: spáry – dilatační a připojovací

Koeficient propustnosti vzduchu: < 0,1 m3 /hm při 25% stlačení (DIN EN 1026)
Nepropustnost vůči přívalovému dešti ve spárách: Pa > 300 Pa

Teplotní stabilita: -20 °C až +80 °C (DIN EN 755-1)
Stabilita vůči světlu a vlivům počasí: požadavky splněny (DIN 53387)

Kompatibilita se souvisejícími stavebními materiály: požadavky splněny (DIN 18542)
Odolnost proti difuzi vodní páry: ų < 100 (DIN EN ISO 12572)

Odolnost proti ohni: B1 při minimálně 50% stlačení

Kvalita pro profesionály

 DALŠÍ INFORMACE
Kromě výše uvedených informací je také potřeba věnovat pozornost relevantním předpisům a požadavkům různých organizací a 
obchodních společností stejně jako souvisejícím platným normám. 
Pokud máte jakékoli dotazy, kontaktujte, prosím, naši zákaznickou službu.
Výše uvedené informace jsou založeny na našich praktických zkušenostech a znalostech z aplikovaného výzkumu. Vzhledem 
k širokému spektru různých materiálů a podmínek na pracovištích, které nemůžeme ovlivnit, by měl uživatel provést vlastní 
testování výrobku, aby se ujistil, že je vhodný k použití. Přesné údaje o množství, které je potřeba aplikovat, lze získat zkušební 
aplikací výrobku na požadovaný povrch. 

Technická horká linka +420 739325740



Henkel ČR spol. s r.o.
U Průhonu 10
170 04  Praha 7
tel: 220 101 111
www.makroflex.cz

Tyto informace vycházejí z naší současné úrovně poznatků. Ačkoli jsou tyto informace podány v dobré víře, společnost neručí za 
žádné konkrétní vlastnosti. Je odpovědností uživatele, aby se sám přesvědčil, že za daných okolností není potřeba zajistit dodatečné 
informace, učinit dodatečná opatření či ověřit uvedené informace. 
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  UPoZornĚnÍ

   DisTriBUTor

  TABULKA POUŽITÍ

 

Kvalita pro profesionály

 vhodné pro spáry o tloušťce (mm)

typ tloušťka pásky šířka pásky 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

KX300 15 2 -6 

KX300 15 5 - 12

KX300 20 9 - 20


