ARDEX SK 4 PROTECT
Kevlarová páska do
prořezávaných spar

K ochraně hydroizolace při výměně a obnově silikonových a
jiných elastických spar.
Samolepicí
Flexibilní a snadno aplikovatelná
Odolná alkáliím
Velmi tenká kevlarová konstrukce
V systému s:
ARDEX S1-K izolační stěrkou
ARDEX S7PLUS flexibilní izolační hmotou
ARDEX S8FLOW samonivelační izolační hmotou
ARDEX 8+9/9L hydroizolační stěrkou
ARDEX SK100W TRICOM izolačním pásem

Certifikovaný výrobce
dle EN ISO 9001 a EN ISO 14001

ARDEX Baustoff, s.r.o.
Jihlavská 7a, 625 00 Brno
Tel.: +420 541 249 922
E-mail: ardex@ardex.cz
www. ardex.cz

ARDEX SK 4 PROTECT

Kevlarová páska do prořezávaných spar
Oblast použití:
Interiér a exteriér. Stěna a podlaha.

Technická data
podle kvalitativní normy ARDEX:

Druh výrobku:
Samolepicí kevlarová páska do prořezávaných spar z
dvojitě tkané aramidové tkaniny se zesílenou vrstvou
pro zvýšení odolnosti proti prořezání.

Materiál:
Nosná vrstva: tkanina z polyamidu a aramidu
Lepicí vrstva: tavné lepidlo
Krytí: snímatelná fólie

Příprava podkladu:
Před použitím ochranné pásky ARDEX SK 4 PROTECT musí být izolace zcela suchá. Podklad musí být
zbaven prachů a musí být pevný a nosný.

Celková šířka: cca 40 mm
Šířka řezu odolné vrstvy: cca 40 mm
Tloušťka (bez krycí fólie): cca 0,65 mm
Barva: purpurová / sytě růžová

Zpracování:
ARDEX SK 4 PROTECT je po úplném vyschnutí nalepen na izolaci. Před nalepením odstraníme ochrannou
fólie na zadní straně a pásku nalepíme souměrně na
oblast plánovaného spoje spáry. Pak můžeme začít
přímo s pokládkou.

Odolnost řezu: splňuje požadavky EN 388
Teplota zpracování: od nejméně -5°C

označení
podle ADR: žádné
Skladování: v originálním uzavřeném balení cca
12 měsíců od data výroby v chladných, suchých
prostorách
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Upozornění:
ARDEX SK 4 PROTECT nesmí být používána v
přímém kontaktu s izolacemi nebo lepidly na bázi
rozpouštědla. Ve zvláště exponovaných oblastech s
agresivním chemickým zatížením a vystavením účinkům olejů, pohonných hmot nebo alkoholů, vyhledejte
před plánovaným použitím technické rady. V případě
pochybností je třeba provést testovací pokládku nebo
test kompatibility.

označení
podle GHS / CLP: žádné

Váš odborný velkoobchod:

Ručíme za bezvadnou kvalitu našich produktů. Naše doporučení pro zpracování vycházejí ze zkoušek a praktických zkušeností, mohou však být považována pouze za
všeobecná doporučení bez garancí vlastností, protože nemáme vliv na podmínky na
stavbě a způsob provedení prací. Tímto vydáním se nahrazují všechny předchozí
verze technických listů.

