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Charakteristika: 

IZOflex DP je pás penového polyetylénu. 
Vyrába sa fyzikálnym napeňovaním LDPE a je tvorený 
uzavretou bunkovou štruktúrou.

DILATAČNÝ PÁS

1.

2.

Dilatačný pás pre elimináciu tepelnej 
rozťažnosti hlavne pri montáži podlahového 
kúrenia a kladení poterov.
Trvalo pružná výplň dilatačných medzier 
znižujúca prenos hluku a tepla z podlahy do 
zvislej konštrukcie.
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VÝHODY:

1.Trvalo pružný materiál –

2. Zvuková izolácia –

3. Tepelná izolácia – 

4. Ekologicky a hygienicky nezávadný materiál –

 dilatačný pás prenáša rozmerové 
zmeny betónového poteru a zabraňuje narušeniu zvislej 
konštrukcie.

 dilatačný pás zabraňuje prenosu tzv. 
„krokového hluku“ z podlahy do konštrukcie. 

zabraňuje vzniku  tepelného mosta medzi 
podlahou a múrom. Táto vlastnosť je zvlášť dôležitá pri 
podlahovom kúrení.

 pri výrobe 
penového polyetylénu sa nepoužívajú žiadne látky 
poškodzujúce životné prostredie. Penový polyetylén po 
zabudovaní neuvoľňuje žiadne škodlivé látky.
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IZOflex DP

Vlastnosi:

 je pás penového polyetylénu hrúbky 5 mm. 
Vyrába sa fyzikálnym napeňovaním LDPE a je tvorený 
uzavretou bunkovou štruktúrou.

-3· Objemová hmotnosť (STN 64 5411) 25–30 kg.m  

· Prírastok indexu krokovej nepriezvučnosti (STN STN 73 
0513) dB 20 

· Nasiakavosť vo vode (STN 64 5421) Max. 8% 

· Odpor proti stlačeniu (STN64 5441) min. 29 kPa 

· Teplotný rozsah použitia –40 až +90°C 

Tepelná vodivosť (STN EN ISO 8497)0,04 W.m-1.K-1·

TECHNICKÉ VLASTNOSTI:

 

Farba: biela, šedá

Šírka: 15 cm

Návin: 25m/bal
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POSTUP PRI MONTÁŽI:

· IZOflex DP

·

·

·

 sa zvyčajne nalepí na 
zvislú konštrukciu. 

Stena resp. konštrukcia na, ktorú sa 
dilatačný pás nalepuje, musí byť 
zbavená prachu a mastnoty.
Dilatačný pás sa musí nalepiť tak, 
aby nedošlo k zatečeniu betónu a 
vzniku tepelných a zvukových 
mostov. Šírka dilatačného pásu musí 
byť väčšia ako hrúbka betónu
Po zabetónovaní sa dilatačný pás 
zareže ostrým nožom.
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     naša cena 

1 bm  -

  1 balík ( 25 bm ) -

              (bez DPH):

           

 
                 

0,21 €

5,25 €

Množstevné zľavy si dohodnete na obchodnom oddelení.
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