
Tremco CPG s.r.o. - org. zložka 
Vieska 536
965 01 Ladomerská Vieska 
tel.: +421 45 672 2460 

Kompatibilná s konštrukčnými
silikónovými lepidlami (testované 
výrobcom) 
Vysoká tvrdosť zaručuje odolnosť spoja
Nízka tepelná vodivosť 
Široká rozmerová škála
Rýchla návratnosť po stlačení

Popis
SG635 je páska na báze PVC s hustotou 
300 kg/m3, obojstranne lepiaca pomocou 
vysoko lepivého akrylátového lepidla 
potiahnutá modrou krycou ľahko 
odstrániteľnou vrstvou. SG635 má 
otvorené póry, aby umožňovala vytvrdnutie 
konštrukčných silikónov na všetkých 
stranách spojov.
Využitie
SG635 je vytvorená tak, aby poskytla 
špecifickú hrúbku medzery pre 
konštrukčný silikón v systémoch 
konštrukčného zasklievania (SSG). 
Otvorená štruktúra buniek peny umožňuje 
dobré vytvrdnutie konštrukčných silikónov.

Farba
čierna (šedá na objednávku).

Technický list 
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jednoduché odstránenie 
polypropylénovej vrstvy 

akrylátové lepidlo 
aktivované 
tlakom na oboch 
stranách 

penová vrstva
s vysokou 
hustotou 
zabezpečuje
účinnú
tepelnú 
bariéru 

HLAVNÉ VÝHODY 

INF ORMÁCIE O PRODUKTE Rozmery
Hrúbky 3, 4, 5 a 6 mm dostupné v 
akejkoľvek šírke od 6 mm.
Hrúbky 8; 9,5 a 12 mm v šírke od 8 mm. 

Forma dodania
Kartón s niekoľkými rolami prekladanými 
silikónovým papierom.

Norma
Testované na priepustnosť vodných pár 
ASTM E96-2005 pre určenie štruktúry 
otvorenými pórmi. Testované pre použitie 
s SG200 Proglaze II.  



Tremco CPG s.r.o. - org. zložka 
Vieska 536
965 01 Ladomerská Vieska 
tel.: +421 45 672 2460  

Príprava povrchu
Všetky podkladové plochy musia byť čisté, 
suché, hladké, odmastnené a zbavené 
nečistôt. Priľnavosť je veľmi rýchla a 
expanduje počas 24 hodín, preto pásku 
umiestnite čo najpresnejšie. V prípade 
potreby upravte polohu čo najrýchlejšie.

Odporúčame urobiť testy, aby bolo 
zabezpečené, že všetky povrchy sú s páskou 
kompatibilné.  

Zdravotné a bezpečnostné opatrenia

Pred použitím si prečítajte bezpečnostný list.

Servis 
Tremco CPG má tím skúsených technických 
obchodných zástupcov, ktorí vám poskytnú 
odbornú pomoc pri výbere a špecifikácii 
produktov. V prípade ďalších informácií nás 
kontaktujte. 

Záruka
Produkty Tremco CPG sú vyrábané podľa 
prísnych štandardov kvality. Akýkoľvek 
produkt, ktorý bol použitý (a) v súlade s 
písomnými pokynmi Tremco CPG a (b) v 
akejkoľvek aplikácii odporučenej Tremco CPG 
a ukáže sa byť vadný, bude bezplatne 
vymenený.

Za informácie uvedené v tomto letáku nie je 
možné prijať žiadnu zodpovednosť, napriek 
tomu, že sú poskytnuté v dobrej viere a sú 
považované za správne. 

Tremco CPG s.r.o. si vyhradzuje právo meniť 
v súlade s politikou spoločnosti o neustálom
vývoji a zlepšovaní špecifikácie produktu bez 
predchádzajúceho upozornenia.
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VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA 

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

 VLASTNOSŤ NORMA HODNOTA 

Hustota 300 kg/m³ 
DIN 53571 0,50 MPa Pevnosť v ťahu 

Predĺženie pri pretrhnutí DIN 53571 150 % min 
Pevnosť v odlupe DIN 53515 min. 2,5 kg/cm 

DIN 53572 max. 10 % 
DIN 53572 90–98 % 

Kompresia 
Konečná návratnosť
Sila na stlačenie o 5% (udržanie 
vzduchovej priepustnosti) 

40 N/cm² 

Absorbcia vody 8 %, objemovo
Aplikačná teplota +5 °C až +40 °C
Tepelná odolnosť BS 2571 -50 °C až +60 °C
Tepelná vodivosť 0,19 W/(m×K) 

Shore 00 75 – 85 
excelentná 

Tvrdosť Shore 
Odolnosť voči starnutiu

Odolnosť voči chemikáliám: 
kyseliny 
minerálne oleje 
alkohol 
zásady 
benzín 

dobrá 
dobrá 
dobrá 
dobrá 
dobrá 

VLASTNOSŤ KLASIFIKÁCIA 

žiadny Nosič
Deliaca krycia vrstva krycia fólia z PP 

Lepidlo čistý akrylát
70 g/m2 Množstvo lepidla 

Priľnavosť (FINAT TM 1- priľnavosť 
polyesteru 50 µm na nerezovú oceľ

1 minúta 14 N / 25 mm 
20 minút 16 N / 25 mm 
24 hodín 21 N / 25 mm 

Skladovanie 

Doba skladovania

Skladovať na suchom a tmavom mieste 
pri teplote +10 °C až +30 °C
24 mesiacov pri skladovaní podľa 
pokynov v originálnom obale 




