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TECHNICKÝ LIST 
 

Separační provazec 6 mm  
Separační provazec 8 mm  
Separační provazec 10 mm  

 

Pružný polyetylénový podkladní separační provazec  
 

VLASTNOSTI A ZPŮSOBY POUŽITÍ: 

 pružná šňůra plného profilu z pěnového polyetylénu pro utěsňování 
dynamicky namáhaných spár a prasklin 

 provazec pro separaci pružných tmelů od podkladu, zejména 
v systémech Cemix 

 pro vymezení vhodného tvaru průřezu následně aplikovaných 
pružných tmelů 

 neobsahuje žádný silikon a proto je jeho použití možné v provozech, 
které to vyžadují (např. lakovny apod.) 

 ideální pro styk se silikonovými tmely v případě, že není požadováno 
přilnutí tmelu 

 pružný, snadno opracovatelný, rychlá a snadná aplikace, 
nenasákavý, bez zápachu, chemicky odolný, hygienicky nezávadný 

 barva – šedočerná 

 

 
SLOŽENÍ: Nezesítěný pěnový polyetylén s uzavřenou buněčnou strukturou. 
 
TECHNICKÉ PARAMETRY: 

 

Tepelná vodivost 10, dry 0,038 W/(m.K) 
Nasákavost max. 1,5 % 
Rozměrová stálost (podélná) max. 2 % 
Tepelná odolnost (pro trvalé zatížení) -65 °C až +90 °C 

Rozměry: 
průměr 6 mm, 8 mm, 10 mm 
délka 100 m 

 
PŘÍPRAVA PODKLADU (spár): Spáry musí být zcela volné. Zbytky spárovacích a lepících tmelů je nutné odstranit. 

ZPRACOVÁNÍ: Průměr provazce volíme úměrně větší, než je šíře tmelené spáry. Odviňte provazec, naměřte potřebnou 
délku a odřízněte. Potom aplikujte přímo do připravené spáry. Provazec usaďte tak, aby nad ním vznikl vhodný prostor 
pro aplikaci daného typu pružného tmelu. Pak lze ihned provést tmelení. 
 
UPOZORNĚNÍ:  
 Nespotřebované zbytky lze likvidovat jako ostatní odpad (plasty) – pouze zcela čisté plasty mohou být předány k využití recyklací (viz 

bezpečnostní list).  
 
BEZPEČNOST A HYGIENICKÉ PŘEDPISY: Viz bezpečnostní list výrobku. 
 
SKLADOVÁNÍ: Při uložení v suchu je skladovatelnost minimálně 24 měsíců. 
  
EXPEDICE: Svazek o délce 100 m. 
 
KVALITA: Kvalita je trvale kontrolována v laboratořích výrobce. Distributor uplatňuje certifikovaný systém managementu kvality podle ISO 9001. 
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DISTRIBUTOR: LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, 373 12 Borovany 
 
PLATNOST: Od 15. 08. 2020 
Jelikož použití a zpracování výrobku nepodléhá našemu přímému vlivu, neodpovídáme za škody způsobené jeho chybným použitím. Vyhrazujeme si 
právo provést změny, které jsou výsledkem technického pokroku. Tímto vydáním pozbývají platnosti všechna předešlá vydání. 


