Technický list č. R 138.12

GIUNTAFLEX
Hydroizolační páska pro interiéry a exteriéry

Charakteristika produktu
GIUNTAFLEX je těsnící páska na bázi polypropylénu, laminovaná z obou stran, s polyuretanovou výztuží. Je
vodotěsná, snadno se řeže či stříhá a má vysokou přilnavost k hydroizolačním materiálům.

Použití
Spojovací páska GIUNTAFLEX se používá při hydroizolaci podlah a stěn v interiérech, exteriérech, i ve vlhkém
prostředí, na balkónech, terasách a lodžiích. Dále se používá jako můstek na pružné spoje, spoje hran a spáry.
Páskou GIUNTAFLEX lze překrývat spáry do šíře 30 mm. Je velmi vhodný k hydroizolaci sprchových koutů na
spoje mezi podlahou, resp. vaničkou a stěnou z libovolného materiálu, kolem umyvadel a na balkónech mezi
podlahou balkónu a zdí.

Příprava podkladu
Podklad musí být vyrovnaný, soudržný, pevný a čistý bez prasklin, hrbolů, výstupků, zbavený nečistot a prachu.

Příprava produktu
GIUNTAFLEX je páska připravená k použití. Používá se v kombinaci s hydroizolací ISOLFELX (tech. list R 139.12).

Způsob použití
Pásku GIUNTAFLEX vnořte do první vrstvy hydroizolace ISOLFLEX a pečlivě ji přilepte lehkým tlakem hladítka
nebo štětce. Poté naneste přes pásku druhou vrstvu hydroizolace ISOLFLEX tak a vytvořte jednolitou a
stejnoměrnou hydroizolační vrstvu zakrývající celou plochu určenou k hydroizolaci.

Technické údaje
TECHNICKÝ ÚDAJ
Barva
Specifická hmotnost
Tloušťka
Prasknutí způsobené dilatací
podkladu
Destrukční tlak
Přípustný pohyb
Teplotní stabilita
Skladování

MĚRNÁ
JEDNOTKA
g/m2
Mm
%
Bar
%
°C
měsíce

HODNOTA
Bílá
cca 190
cca 0,4
70% (600% membrána)
>3,0 bar
max. 80% šířky spáry
-35°C až +90 °C
cca 24 měsíců v suchém a chladném prostředí
v uzavřeném obalu

Důležité upozornění
GIUNTAFLEX nesmí přijít do přímého kontaktu s hydroizolacemi a lepidly obsahujícími rozpouštědla.

Balení
•

50 lineárních metrů, k dispozici v metráži

Než začnete používat výrobky z řady pryskyřičných produktů ELEKTA RESINE, doporučujeme absolvovat kurz
pryskyřičných stěrek II. pro pokročilé.

Pro další informace kontaktujte techniky Decor Italia na tel. čísle +420.281.86.10.89.
Informace obsažené v tomto technickém listu jsou založeny na společných zkušenostech v této oblasti, bez specifických implicitních a
explicitních záruk. Aplikace a použití našich výrobků probíhá mimo naše kontrolní možnosti, a proto zcela na vlastní zodpovědnost.

