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Vynikajúca priľnavosť na bitúmenové
lepenkové pásy.
Výhody:
Spoľahlivo utesňuje škáry so stykom 
s bitúmenom*.

Možnosť aplikácie na vlhký podklad.
Výhody:
• Použitie nezávislé na počasí.
• Vhodná na havarijné opravy.

Univerzálne použiteľná na strechách.
Výhody:
Vhodná na utesňovanie takmer všetkých
strešných škár s vysokým namáhaním.

Atestovaná použiteľnosť na polykarbo-
nátové sklo a odolnosť voči UV žiareniu.
Výhody:
Atest vo Fraunhoferovom inštitúte 
v Brémach.

Ďalšie výhody:
• Možnosť pretierania.
• Trvalo elastická.
• Bez silikónu.
• Vysoká odolnosť voči starnutiu 

a poveternostným vplyvom.
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Uvedené údaje sú iba odporúčania, vychádzajúce z našich dlhodobých skúseností.
Znášanlivosť s rôznymi materiálmi odporúčame vopred vyskúšať na menej viditeľnom mieste.

Použitie: pri aplikácii dodržiavajte 
pokyny uvedené na infoliste: “Všeobecné
zásady spracovania tesniacich hmôt”.

Dichtflex
Vysokokvalitná tesniaca hmota na utesňovanie 
v oblasti strmých a plochých striech.

Oblasti využitia:
Na práce v oblasti plochých a strmých
striech. Na utesňovanie dilatačných 
a pripájacích škár, ako aj na opravy.

Typické podklady:
Bez predchádzajúceho náteru: všetky 
druhy kovov, bitúmen*, betón, pórobetón,
vápnopieskové tehly, kameninové tehly,
pálené tehly, eternit, drevo (surové),
polykarbonátové sklo bez pnutia**.

Vytláčacie pištole
Obj.č. 891 ...
Stierka na vyhladenie škár
Obj.č. 891 181
Univerzálny nôž
Obj.č. 715 66 01
Prostriedok na hladenie 
tesniacich hmôt
Obj.č. 893 3 / 893 003
PE tesniaca šnúra
Obj.č. 875 ...
Lepí+tesní HaftPlus
Obj.č. 890 100 62
Podkladový silikónový náter
Obj.č. 892 170

!
Technické parametre:
Základná surovina syntetický kaučuk
Max. dlhodobá absorpcia pohybu 25% šírky štrbiny
Doba zasychania do nelepivého stavu cca. 15 min. (pri +23°C a 50% r.v.v.)
Rýchlosť vytvrdnutia cca. 1 - 3 mm po 24 hod. (pri +23°C a 50% r.v.v.)
Odolnosť voči teplote –25°C až +100°C
Teplota spracovania +5°C až +40°C
Možnosť pretierania áno (potrebné vopred vyskúšať)
Znášanlivosť s nátermi áno (potrebné vopred vyskúšať)
Protiplesňová prísada nie
Tvrdosť Shore A cca. 25
Hustota 0,94 g/cm3

Rozťažnosť až po roztrhnutie (2 mm film) –
Skladovateľnosť 24 mesiacov

Označenie Obsah Farba Odtieň Obj.č. Bal./ks
(nádoba)

Kartuša 310 ml priehľadná 892 322 1 24

Kartuša 310 ml biela 892 322 2 24

Kartuša 310 ml sivá 892 322 3 24

Kartuša 310 ml čierna 892 322 5 24
Farebné odtiene sa z dôvodov techniky tlače môžu odlišovať od originálu.

Pokyny pre používanie:
* Pri priehľadnej, bielej a sivej verzii sa musí použiť podkladový 

primer Lepí+tesní HaftPlus, obj.č. 890 100 62.
** Na zabránenie mierneho zakalenia polykarbonátového skla

/plexiskla odporúčame použiť Podkladový silikónový náter,
obj.č. 890 170.




