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VLASTNOSTI VÝROBKU  ■  Polyetylénová penová látka s uzavretými pórmi, 
■ pružná, 
■ odpudzuje vodu a vlhkosť, 
■ odolná proti starnutiu, 
■ možnosť použitia so všetkými tesniacimi hmotami Mycoflex. 

OBLASTI POUŽITIA  ■  Na obmedzenie hĺbky škáry pre konštrukčné vytvarovanie škáry podľa DIN 18 540 ako aj EN 15 

651, časť 1 a časť 4, 
■ zabráni priľnutiu tesniacej látky k trom stenám škáry, 
■ možnosť použitia v interiéri a exteriéri. 

POKYNY KU SPRACOVANIU     Po príprave podkladu stien škáry sa Mycoflex Fugenfüller PE natlačí pomocou vhodného tupého 

nástroja do škáry, bez jej porušenia. Hĺbku zabudovania škárovej výplne treba zvoliť zodpovedajúc 

norme alebo smernici vzťahujúcej sa na príslušnú oblasť použitia. Priemer škárovej výplne by mal byť 

cca. 25 - 30 % väčší ako šírka škáry. 

Mycoflex Fugenfüller PE 
Okrúhly profil s uzavretými pórmi z polyetylénovej peny 
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TECHNICKÉ HODNOTY A CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 

Veličina Jednotka Hodnota Poznámky 

Všetky technické údaje predstavujú laboratórne hodnoty a boli stanovené pri teplote 21°C ±2°C relatívnej 
vlhkosti vzduchu 50%. 

 

Farba sivá 
 

Dodávka Ø   6 mm: kartón à 100 m 

Ø 10 mm: kartón à 100 m 

Ø 15 mm: kartón à 100 m 

Ø 20 mm: kartón à 50 m 

Ø 25 mm: kartón à 50 m 

Ø 30 mm: kartón à 25 m 

Ø 40 mm: 1m - prút 
Ø 50 mm: 1m - prút 

Skladovanie V nenačatom originálnom balení, chránené pred mrazom, v suchom a chladnom (pod 20°C) prostredí, 

možnosť skladovania 36 mesiacov.  

  Bezpečnostné upozornenia 

Neprehliadnite, prosím, upozornenia týkajúce sa nebezpečenstiev a dodržujte bezpečnostné pokyny uvedené na etiketách a v kartách 
bezpečnostných údajov. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Poznámka: Údaje uvedené v tomto technickom liste sú uvedené na základe našich skúseností a najlepšieho vedomia a nie sú záväzné. Treba ich prispôsobiť príslušným 

stavebným objektom, spôsobu použitia a špecifickým miestnym účinkom zaťaženia. Danosti objektu, ktoré sa odlišujú od štandardného použitia, musí vopred preveriť projektant 

a vyžadujú individuálne schválenie. Technické poradenstvo poskytované odbornými poradcami MC nenahrádza projekčné spracovanie dokumentácie stavby. Za predpokladu 

uvedených skutočností ručíme za správnosť týchto údajov v rámci našich Obchodných a dodacích podmienok. Odporúčania našich pracovníkov, ktoré sa nezhodujú s údajmi 

uvedenými v našich technických listoch, sú pre nás záväzné len po ich písomnom potvrdení. V každom prípade sa musia dodržiavať všeobecne uznávané technické pravidlá. 

Údaje uvedené v tomto technickom liste sú platné pre výrobok, ktorý bol dodaný krajinskou spoločnosťou uvedenou v päte dokumentu.  Upozorňujeme na to, že údaje v iných 

krajinách sa môžu od nich odlišovať. Rešpektujte príslušné technické listy k výrobkom platné v zahraničí. Vždy platí najnovší Technický list, venujte pozornosť dátumu vydania, 

ktorý je uvedený v päte dokumentu. Všetky predchádzajúce vydania sú neplatné a už sa nesmú používať. Najnovšie znenie poskytneme na požiadanie alebo ho možno stiahnuť 

z internetu. [2100000700] 
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