
Označenie 

produktu
Obchodný názov DuPont™ TDS

2060B Tyvek® Acrylic Tape TDS-2060B | CZ-2014

2062B Tyvek® Acrylic Tape Plus TDS-2062B | CZ-2015

1310D Tyvek® Double-sided Tape TDS-1310D | CZ-2014

1312F Tyvek® UV Façade Tape TDS-1312F | CZ-2017

2060M Tyvek® Metallised Tape TDS-2060M | CZ-2014

2064FW DuPont™ FlexWrap™ EZ TDS-2064FW | CZ-2017

FLEXNF DuPont™ FlexWrap™ NF TDS-FLEXNF | EN-2020

1310B Tyvek® Butyl Tape TDS-1310B | CZ-2014

1311B Tyvek® Butyl Tape TDS-1311B | CZ-2020

1310N Tyvek® Nail Sealing Tape TDS-1310N | CZ-2017

1310V DuPont™ AirGuard® Tape TDS-1310V | EN-2020

1310PT Tyvek® Plastering Tape TDS-1310PT | EN-2020

1310P Tyvek® Primer (1L) TDS-1310P | EN-2019

1211S DuPont™ AirGuard® Sealant (330 ml) TDS-1211S | EN-2019
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DuPont™ Tyvek® Páska 
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Technické listy

POPIS PRODUKTU & APLIKACE
Jednostranná Páska DUPONTTM Tyvek® (HD-PE) s vysokou odolností proti vodě, vyrobena z modifikovaného 
akrylového lepidla a papírové vložky. DuPontTM Tyvek® Páska je vhodná pro těsnění spojů membrán, ale 
obzvláště pro vylepšení v okolí penetrací a pro opravy poškozeních u všech Tyvek® membrán a parozábran.

VLASTNOSTI A VÝHODY

TECHNICKÁ DATA

VLASTNOSTI NOMINÁLNÍ HODNOTA
Produktové číslo 2060B
Barva Bílá
Tloušť ka 300 µm
Plošná hmotnost 220 g/m2

Odolnost proti teplotám -40 °C to 100 °C
Pevnost v tahu 300 N/5cm
Průtažnost 15 %
Přilnavost 25 N/25mm

l  Produkt je vytvořen pro obor stavebnictví. DuPont - Tyvek® Páska je charakteristická vysokou, okamžitou 
   přilnavostí k materiálu Tyvek® či k rozsáhlé škále plastických materiál (např. netkané textilie, jemná vlákna 
   apod.).
l  Uživatelé musí zkontrolovat, zda je DuPontTM Tyvek® Páska vhodná pro daný materiál (např. s ohledem na 
    přilnavost, chemickou snášenlivost, barvení apod…).
l  Páska vykazuje výbornou odolnost vi stárnutí, vodě, vlhkosti, přírodnímu koloběhu či chemikáliím.
l  Doporučuje se aplikovat tento produkt při teplotě vyšší než 0 °C, na suchý a čistý povrch (žádný prach, 
   mastnota, rozpouštědla apod.).
l  Podmínky: uchovávejte role materiálu v jejich původním balení, horizontálně, a to v suchém a čistém 
   prostředí.
l  Teplota v místě úschovy by mla být v rozmezí od +10 °C do +30 °C.

Tyto informace odpovídají našim stávajícím znalostem. Účelem této informace není 
náhrada jakýchkoliv přezkušovacích procesů , jejichž výsledky by Vás mohly vést k ro-
zhodnutí o vhodnosti našich produktů  pro aplikaci jinou než aplikaci specifikovanou 
na tomto místě. Uvedené informace jsou předmětem revize a budou aktualizovány 
podle nejnovějších znalostí a poznatků . Protože nelze předvídat veškeré možnosti 
konečného využití v konkrétních podmínkách, DuPont negarantuje ani nepřebírá 
odpovědnost za interpretaci těchto informací. Nic v této publikaci nelze brát jako 
povolení k použití nebo jako doporučení k porušování jakýchkoliv patentových práv. 
Informace o bezpečnosti výrobku jsou k dispozici na požádání. Tento data list je tištěný 
materiál a je platný bez podpisu.

Datum účinnosti: 15.01.2014



DuPont™ Tyvek® Páska Plus
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Technické listy

Popis produktu & aplikace
Jednostranná lepící páska Tyvek® (HD-PE) s vysokou odolností proti vodě, vyrobena z modifikovaného akry-
lového lepidla a krycího papíru. Universální DuPont™ Tyvek® Páska Plus je určena pro instalaci v chladném a 
vlhkém prostředí, má vynikající a okamžitou přilnavost. Je vhodná pro utěsnění spojů membrán, a obzvláště 
pro utěsňování v okolí penetrací nebo pro opravy poškození u všech Tyvek® a AirGuard® fólií.

Doporučení pro používání a péči

Specifikace

VLASTNOSTI NOMINÁLNÍ HODNOTA
Styl: 2062B
Barva: Bílá
Tloušť ka (DIN EN 1942): 400 µm
Plošná hmotnost: 300 gr/m2 (bez krycího papíru)
Odolnost proti teplotám: od –40°C do + 80°C
Pevnost v tahu (EN 12311-1): > 260 N/5cm
Průtažnost (EN 12311-1): 12 %
Přilnavost: > 25 N/25mm

•	 Produkt	je	vytvořen	pro	obor	stavebnictví.	DuPontTM	Tyvek®	Páska	Plus	je	charakteristická	vysokou,		
 okamžitou přilnavostí k materiálu Tyvek® či k rozsáhlé škále plastických materiálů (např. netkané 
 textilie, jemná vlákna apod.). 
•	 Uživatelé	musí	zkontrolovat,	zda	je	DuPontTM	Tyvek®	Páska	Plus	vhodná	pro	daný	materiál	(např.	s		
 ohledem na přilnavost, chemickou snášenlivost, barvení apod…).
•	 Páska	vykazuje	výbornou	odolnost	vůči	stárnutí,	vodě,	vlhkosti,	přírodnímu	koloběhu	či	chemikáliím.
•	 Doporučuje	se	aplikovat	tento	produkt	při	teplotě	vyšší	než	-5°C,	na	suchý	a	čistý	povrch	(žádný	prach,		
 mastnota, rozpouštědla apod.).
•	 Skladování:	uchovávejte	role	materiálu	v	jejich	původním	balení,	horizontálně,	a	to	v	suchém	a		
 čistém prostředí. Teplota v místě úschovy by měla být v rozmezí od +10°C do +30°C. Chraňte před UV  
 zářením. 

Tyto informace odpovídají našim stávajícím znalostem. Účelem této informace není 
náhrada jakýchkoliv přezkušovacích procesů , jejichž výsledky by Vás mohly vést k ro-
zhodnutí o vhodnosti našich produktů  pro aplikaci jinou než aplikaci specifikovanou 
na tomto místě. Uvedené informace jsou předmětem revize a budou aktualizovány 
podle nejnovějších znalostí a poznatků . Protože nelze předvídat veškeré možnosti 
konečného využití v konkrétních podmínkách, DuPont negarantuje ani nepřebírá 
odpovědnost za interpretaci těchto informací. Nic v této publikaci nelze brát jako 
povolení k použití nebo jako doporučení k porušování jakýchkoliv patentových práv. 
Informace o bezpečnosti výrobku jsou k dispozici na požádání. Tento data list je tištěný 
materiál a je platný bez podpisu.

Datum: 15.12.2015
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Technický list

Popis produktu & aplikace
DuPont™ Tyvek® Oboustranná Páska je vyrobena z modifikovaného akrylového lepidla na bázi vodní disperze 
bez rozpouštědel. Vyznačuje se dobrou přilnavostí k membránám Tyvek® a mnoha dalším materiálům jako 
netkané textilie, jemná vlákna, dřevo či kov. DuPont™ Tyvek® Oboustranná Páska vykazuje výjimečné vlastnos-
ti ve vlhkých podmínkách a je vhodná pro použití v rámci široké škály teplot. Tento produkt je ideální k podle-
pování přesahů membrán, ale také pro přilepování membrán ke spojům se střechou, stěnou nebo podlahou 
či pro utěsnění průchodů potrubí a vedení. Páska může být společně s vhodnou záplatou použita také na 
opravu poškozených membrán. DuPont™ Tyvek® Oboustranná Páska je charakteristická vysokou, okamžitou 
přilnavostí a výbornou odolností vůči stárnutí, teplotním výkyvům, vlhkosti a většině běžně používaných 
chemikálií. 

Doporučení pro používání a péči

Specifikace

VLASTNOSTI NOMINÁLNÍ HODNOTA
Styl: 1310D
Plošná hmotnost: cca 140 gr/m2 (bez krycího papíru)
Tloušťka: cca 150 μm
Podklad: PES / PVA-síť
Tloušť ka: cca 150 µm
Odlepovací papír: cca 80 g/m2

Teplota zpracování: > 0 °C (doporučená)
Odolnost proti teplotám: od -40 °C do +80 °C (krátké vystavení teplotě 

100 °C nemá vliv na změnu vlastností produktu)

•	 Uživatelé	by	měli	zkontrolovat,	zda	je	DuPont™	Tyvek®	Oboustranná	Páska	vhodná	pro	daný	materiál	a		
 dané užití.
•	 Doporučuje	se	aplikovat	tento	produkt	na	suchý	a	čistý	povrch	(žádný	prach,	mastnota,	rozpouštědla		
 apod.).
•	 DuPont™	Tyvek®	Oboustranná	Páska	by	měla	být	z	role	odříznuta	ostrým	ručním	nožem	nebo	nějakou		
 bezpečnou pomůckou (nůžky nejsou vhodné). Jakékoliv zbytky lepidla na ostří nože mohou být  
 účinně odstraněny bílým rozpouštědlem (dávajte při tom pozor). 
•	 Skladování:	Role	materiálu	by	měly	být	uchovány	ve	svém	původním	balení,	horizontálně,	a	to	v		
 suchém a čistém prostředí. Teplota v místě úschovy by měla být v rozmezí od +10°C do +30°C, bez  
 přímého vystavení slunečnímu záření.  

Tyto informace odpovídají našim stávajícím znalostem. Účelem této informace není 
náhrada jakýchkoliv přezkušovacích procesů, jejichž výsledky by Vás mohly vést k ro-
zhodnutí o vhodnosti našich produktů pro aplikaci jinou než aplikaci specifikovanou 
na	 tomto	místě.	Uvedené	 informace	 jsou	předmětem	 revize	 a	budou	aktualizovány	
podle nejnovějších znalostí a poznatků. Protože nelze předvídat veškeré možnosti 
konečného využití v konkrétních podmínkách, DuPont negarantuje ani nepřebírá 
odpovědnost za interpretaci těchto informací. Nic v této publikaci nelze brát jako 
povolení k použití nebo jako doporučení k porušování jakýchkoliv patentových práv. 
Informace o bezpečnosti výrobku jsou k dispozici na požádání. Tento data list je tištěný 
materiál a je platný bez podpisu.

Datum: 15.01.2014

DuPont™ Tyvek® Oboustranná  Páska 
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Technický list

Popis produktu & aplikace
Černá, jednostranná akrylová páska s vysokou odolností proti UV záření a výbornými lepícími vlastnostmi. I 
když je navržena pro utěsnění spojů a prostupů fólie DuPont™ Tyvek® UV Façade, je Tyvek® UV Façade Páska 
univerzální, vysoce lepivá, odolná proti povětrnostním vlivům a UV odolná páska pro silné přelepení stěn a 
střech s dlouhou životností ve venkovním prostředí. 

Doporučení pro používání a péči

Specifikace

VLASTNOSTI NOMINÁLNÍ HODNOTA
Styl: 1312F
Plošná hmotnost: cca 390 gr/m2 (bez krycího papíru) 
Přilnavost (DIN EN 1939): cca 25 N/25mm
Podpůrná tkanina: vysoce UV-stabilizovaný polypropylen 
Odolnost proti teplotám: od –40°C do + 100°C

•	 Produkt	je	vytvořen	pro	obor	stavebnictví.	DuPontTM	Tyvek®	UV	Facade	Páska	je	charakteristická		
	 vysokou,	okamžitou	přilnavostí	k	materiálu	DuPontTM	Tyvek®	UV	Facade	či	k	rozsáhlé	škále	plastických		
 materiálů (např. netkané textilie, jemná vlákna apod.). 
•	 Uživatelé	musí	zkontrolovat,	zda	je	DuPontTM	Tyvek®	UV	Facade	Páska	vhodná	pro	daný	materiál		
 (např. s ohledem na přilnavost, chemickou snášenlivost, barvení apod…).
•	 Páska	vykazuje	výbornou	odolnost	vůči	stárnutí,	vodě,	vlhkosti,	přírodnímu	koloběhu	či	chemikáliím.	
•	 Doporučuje	se	aplikovat	tento	produkt	při	teplotě	vyšší	než	-5°C,	na	suchý	a	čistý	povrch	(žádný	prach,		
 mastnota, rozpouštědla apod.).
•	 Skladování:	uchovávejte	role	materiálu	v	jejich	původním	balení,	vertikálně	s	jejich	dlouhou	hranou,	a		
	 to	v	suchém	a	čistém	prostředí.	Teplota	v	místě	úschovy	by	měla	být	v	rozmezí	od	+10°C	do	+30°C.

Tyto	 informace	odpovídají	 našim	 stávajícím	 znalostem.	Účelem	 této	 informace	není	
náhrada jakýchkoliv přezkušovacích procesů, jejichž výsledky by Vás mohly vést k ro-
zhodnutí o vhodnosti našich produktů pro aplikaci jinou než aplikaci specifikovanou 
na tomto místě. Uvedené informace jsou předmětem revize a budou aktualizovány 
podle nejnovějších znalostí a poznatků. Protože nelze předvídat veškeré možnosti 
konečného	 využití	 v	 konkrétních	 podmínkách,	 DuPont	 negarantuje	 ani	 nepřebírá	
odpovědnost za interpretaci těchto informací. Nic v této publikaci nelze brát jako 
povolení	k	použití	nebo	jako	doporučení	k	porušování	jakýchkoliv	patentových	práv.	
Informace	o	bezpečnosti	výrobku	jsou	k	dispozici	na	požádání.	Tento	data	list	je	tištěný	
materiál a je platný bez podpisu.

Datum: 01.06.2017



DuPont™ Tyvek® 
Metalizovaná Páska 
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Technický list

Popis produktu & aplikace
Jedonostranná Metalizovaná Páska Tyvek® (HD-PE) ) s vysokou odolností proti vodě, vyrobena z modi-
fikovaného akrylového lepidla a krycího papíru. DuPontTM Tyvek® Metalizovaná Páska je vhodná pro utěsnění 
spojů membrán, a obzvláště pro utěsňování v okolí penetrací nebo pro opravy poškození u všech Tyvek® a 
AirGuard® fólií. 

Doporučení pro používání a péči

Specifikace

VLASTNOSTI NOMINÁLNÍ HODNOTA
Styl: 2060M
Barva: Metalická
Tloušť ka: cca 300 µm
Plošná hmotnost: cca 210 g/m2

Odolnost proti teplotám: od -40 °C do +100 °C
Pevnost v tahu: 300 N / 5 cm
Průtažnost: 15 %
Přilnavost: 25 N/25mm

•	 Produkt	je	vytvořen	pro	obor	stavebnictví.	DuPontTM	Tyvek®	Metalizovaná	Páska	je	charakteristická		
 vysokou, okamžitou přilnavostí k materiálu Tyvek® či k rozsáhlé škále plastických materiálů (např. 
 netkané textilie, jemná vlákna apod.). 
•	 Uživatelé	musí	zkontrolovat,	zda	je	DuPontTM	Tyvek®	Metalizovaná	Páska	vhodná	pro	daný	materiál		
 (např. s ohledem na přilnavost, chemickou snášenlivost, barvení apod…).
•	 Páska	vykazuje	výbornou	odolnost	vůči	stárnutí,	vodě,	vlhkosti,	přírodnímu	koloběhu	či	chemikáliím.
•	 Doporučuje	se	aplikovat	tento	produkt	při	teplotě	vyšší	než	0°C,	na	suchý	a	čistý	povrch	(žádný	prach,		
 mastnota, rozpouštědla apod.).
•	 Skladování:	uchovávejte	role	materiálu	v	jejich	původním	balení,	horizontálně,	a	to	v	suchém	a	čistém		
 prostředí. Teplota v místě úschovy by měla být v rozmezí od +10°C do +30°C, páska nesmí být  
	 vystavena	přímému	UV	záření.	

Tyto informace odpovídají našim stávajícím znalostem. Účelem této informace není 
náhrada	jakýchkoliv	přezkušovacích	procesů	,	jejichž	výsledky	by	Vás	mohly	vést	k	ro-
zhodnutí o vhodnosti našich produktů  pro aplikaci jinou než aplikaci specifikovanou 
na	 tomto	místě.	Uvedené	 informace	 jsou	předmětem	 revize	 a	budou	aktualizovány	
podle nejnovějších znalostí a poznatků . Protože nelze předvídat veškeré možnosti 
konečného využití v konkrétních podmínkách, DuPont negarantuje ani nepřebírá 
odpovědnost za interpretaci těchto informací. Nic v této publikaci nelze brát jako 
povolení k použití nebo jako doporučení k porušování jakýchkoliv patentových práv. 
Informace o bezpečnosti výrobku jsou k dispozici na požádání. Tento data list je tištěný 
materiál a je platný bez podpisu.

Datum: 15.01.2014



DuPont™ Tyvek® FLEXWRAP EZ
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Popis produktu & aplikace
Vysoce výkonná flexibilní těsnicí páska na bázi navíjené vrchní vrstvy Tyvek® a  butylového lepidla, pro efek-
tivní a trvanlivé utěsnění membrán. Vytváření průchodů, jako jsou střešní a okenní napojení, potrubí, větrací 
otvory, kabely a další otvory mohou být utěsněny vzduchotěsně a odolávat větru a vniknutí vody. Vhodné pro 
vnitřní i vnější použití ve všech střešních a stěnových systémech u všech Tyvek® a AirGuard® fólií.

Doporučení pro používání a péči

Specifikace

VLASTNOSTI NOMINÁLNÍ HODNOTA
Styl: 2064FW
Barva: Bílá (černé lepidlo)
Odolnost proti teplotám:  od –30°C do + 80°C (dočasně 100°C)
Průtažnost: 160 % (2,6 x originální délka)
Teplota při instalaci: > 0°C
UV odolnost: 4 měsíce

•	 Produkt	je	vytvořen	pro	obor	stavebnictví.	Tyvek®	FLEXWRAP	EZ	je	charakteristická	vysokou,		 	
 okamžitou přilnavostí k materiálu Tyvek® a AirGuard® a k rozsáhlé škále plastických materiálů (např.  
 netkané textilie, jemná vlákna apod.). 
•	 Uživatelé	musí	zkontrolovat,	zda	je	Tyvek®	FLEXWRAP	EZ	vhodná	pro	daný	materiál	(např.	s	ohledem		
 na přilnavost, chemickou snášenlivost, barvení apod…).
•	 Páska	vykazuje	výbornou	odolnost	vůči	stárnutí,	vodě,	vlhkosti,	přírodnímu	koloběhu	či	chemikáliím.
•	 Doporučuje	se	aplikovat	tento	produkt	při	teplotě	vyšší	než	0°C,	na	suchý	a	čistý	povrch	(žádný	prach,		
 mastnota, rozpouštědla apod.).
•	 Skladování:	uchovávejte	role	materiálu	v	jejich	původním	balení,	horizontálně,	a	to	v	suchém	a		
 čistém prostředí. Teplota v místě úschovy by měla být v rozmezí od +10°C do +30°C. Chraňte před UV  
 zářením. 

Tyto informace odpovídají našim stávajícím znalostem. Účelem této informace není 
náhrada jakýchkoliv přezkušovacích procesů , jejichž výsledky by Vás mohly vést k ro-
zhodnutí o vhodnosti našich produktů  pro aplikaci jinou než aplikaci specifikovanou 
na tomto místě. Uvedené informace jsou předmětem revize a budou aktualizovány 
podle nejnovějších znalostí a poznatků . Protože nelze předvídat veškeré možnosti 
konečného využití v konkrétních podmínkách, DuPont negarantuje ani nepřebírá 
odpovědnost za interpretaci těchto informací. Nic v této publikaci nelze brát jako 
povolení k použití nebo jako doporučení k porušování jakýchkoliv patentových práv. 
Informace o bezpečnosti výrobku jsou k dispozici na požádání. Tento data list je tištěný 
materiál a je platný bez podpisu.

Datum: 26.04.2017



Product Description and Application
Tyvek® FlexWrap NF is a self-adhering, extremly flexible butyl mastic (synthetic rubber) with a micro-
creped Tyvek® top-sheet. It is suitable for flashing all kind of penetrations, on Tyvek®, AirGuard® and a 
multitude of other membranes. These penetrations could be: ventilation pipes, all kinds of vents, roof 
windows and chimneys, flashing from the inside (AVCL) and from the outside (underlay).
Because of the extreme flexibility, Tyvek® FlexWrap NF is an excellent match for all window and door
applications in wall construction and timber frame buildings.   

Use and Care Recommendations

Technical Data

PROPERTY VALUE
Style name FLEXNF
Colour black / white
Thickness ca. 1,6 mm
Elongation ca. 150 % (2,5 x original length)
Temperature range  from -30 °C to +80 °C (short exposure 100 °C)
Installation temperature recommended > 4 °C (min. 0 °C)
UV resistance 4 months

• Product is designed for building industry, to be used on warm and cold side of the building          
envelope

• Users must check that the Tyvek® FlexWrap NF is suitable for the support (adhesion, chemical  
compatibility, staining, …)

• The resistance to ageing, water, humidity, environmental cycling and chemical resistance is         
excellent

• The recommended installation temperature is >4°C with an absolute limit of 0°C
• The surface must be free from dirt, moisture, ice, grease and other materials which potentially 

reduce the adhesion
• A primer may be used for application temperatures below 0°C and non-ideal surface conditions
• Storage Conditions: store rolls in their original packaging, flat, in a clean and dry place.                

Storage temperature should be between +10°C and +30°C, protected from direct UV-radiation.

Technical Datasheet

DuPont™ Tyvek® FlexWrap NF

DuPont™, the DuPont Oval Logo, and all products, unless otherwise noted, denoted with ™, SM or ® are trademarks, service marks or registered trademarks of affiliates of DuPont de Nemours, Inc.      © 2020 DuPont.

This information corresponds to our current knowledge on the subject. It is not 
intended to substitute for any testing you may need to conduct to determine 
for yourself the suitability of our products for any application other than the 
application as specified herein. This information may be subject to revision as 
new knowledge and experience becomes available. Since we cannot anticipate 
all variations in actual end-use conditions, DuPont makes no warranties and as-
sumes no liabilities in connection with any use of this information for applica-
tions other than the application as specified herein. Nothing in this publication is 
to be considered as a license to operate under or a recommendation to infringe 
any patent right. Product safety information is available on request. This data 
sheet is a printed document and is valid without signature.

Date: July 17, 2020

DuPont de Nemours 
(Luxembourg)S.à r.l.
L - 2984 Luxembourg
E-mail: tyvekinfo@dupont.com
Tel. +352 3666 5885

www.building.dupont.co.uk



DuPont™ Tyvek® Butyl Páska 
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Technický list

Popis produktu & aplikace
Oboustranný butylový tmel (syntetická pryž), pro použití se všemi membránami Tyvek®. Vhodný pro utěsnění 
hřebů pod konralatěmi, utěsnění poklopů, obvodů, komínů a podpěr, či lepení střešních membrán k okapům. 
Obzvláště vhodný pro lepení membrán Tyvek® k zdivu, cihlám, dřevu, kovu a většině umělých hmot.

Doporučení pro používání a péči

Specifikace

VLASTNOSTI NOMINÁLNÍ HODNOTA
Styl: 1310B
Barva: černá
Tloušťka: cca 1,2 mm
Teplotní odolnost: od –30°C do + 90°C (krátké vystavení vyšším 

teplotám nemá vliv na vlastnosti produktu) 
Hustota: cca  1,30 g/cm3

•	 Produkt	je	vytvořen	pro	obor	stavebnictví.	DuPontTM	Tyvek®	Butyl	Páska	je	charakteristická	vysokou,		
 okamžitou přilnavostí (ihned se přilepí na podklad).  
•	 Butyl	je	syntetická	pryž,	a	proto	nemůže	být	použit	pro	spoje,	které	jsou	neustále	vystaveny	me	
 chanickému pnutí. 
•	 Uživatelé	musí	zkontrolovat,	zda	je	tmel	vhodný	pro	daný	materiál	(např.	s	ohledem	na	přilnavost,		
 chemickou snášenlivost, barvení apod…).
•	 Páska	vykazuje	výbornou	odolnost	vůči	stárnutí,	vodě,	vlhkosti	či	přírodnímu	koloběhu.
•	 Doporučuje	se	aplikovat	tento	produkt	při	teplotě	od	+5°C	do	+40°C,	na	suchý	a	čistý	povrch	(žádný		
 prach, mastnota, rozpouštědla apod.).
•	 Skladování:	uchovávejte	role	materiálu	v	jejich	původním	balení,	horizontálně,	a	to	v	suchém	a	čistém		
 prostředí. Teplota v místě skladování do +30°C.

Tyto	 informace	odpovídají	 našim	 stávajícím	 znalostem.	Účelem	 této	 informace	není	
náhrada	jakýchkoliv	přezkušovacích	procesů,	jejichž	výsledky	by	Vás	mohly	vést	k	ro-
zhodnutí	o	vhodnosti	našich	produktů	pro	aplikaci	jinou	než	aplikaci	specifikovanou	
na	 tomto	místě.	Uvedené	 informace	 jsou	předmětem	 revize	 a	budou	aktualizovány	
podle	 nejnovějších	 znalostí	 a	 poznatků.	 Protože	 nelze	 předvídat	 veškeré	 možnosti	
konečného	 využití	 v	 konkrétních	 podmínkách,	 DuPont	 negarantuje	 ani	 nepřebírá	
odpovědnost	 za	 interpretaci	 těchto	 informací.	 Nic	 v	 této	 publikaci	 nelze	 brát	 jako	
povolení	k	použití	nebo	jako	doporučení	k	porušování	jakýchkoliv	patentových	práv.	
Informace	o	bezpečnosti	výrobku	jsou	k	dispozici	na	požádání.	Tento	data	list	je	tištěný	
materiál	a	je	platný	bez	podpisu.

Datum: 15.01.2014



Popis produktu & aplikace
Oboustranný butylový tmel (syntetická pryž), pro použití se všemi membránami Tyvek®. Vhodný pro 
utěsnění hřebů pod konralatěmi, utěsnění poklopů, obvodů, komínů a podpěr, či lepení střešních 
membrán k okapům. Obzvláště vhodný pro lepení membrán Tyvek® k zdivu, cihlám, dřevu, kovu a 
většině umělých hmot.

Doporučení pro používání a péči

Specifikace

VLASTNOSTI NOMINÁLNÍ HODNOTA
Styl: 1311B
Barva: černá
Tloušťka: cca 1,2 mm
Teplotní odolnost: od –30°C do + 90°C (krátké vystavení vyšším 

teplotám nemá vliv na vlastnosti produktu) 
Hustota: cca  1,30 g/cm3

•	 Produkt je vytvořen pro obor stavebnictví. DuPontTM Tyvek® Butyl Páska je charakteristická 
vysokou, okamžitou přilnavostí (ihned se přilepí na podklad).  

•	 Butyl je syntetická pryž, a proto nemůže být použit pro spoje, které jsou neustále vystaveny me 
chanickému pnutí. 

•	 Uživatelé musí zkontrolovat, zda je tmel vhodný pro daný materiál (např. s ohledem na přilnavost,  
chemickou snášenlivost, barvení apod…).

•	 Páska vykazuje výbornou odolnost vůči stárnutí, vodě, vlhkosti či přírodnímu koloběhu.
•	 Doporučuje se aplikovat tento produkt při teplotě od +5°C do +40°C, na suchý a čistý povrch (žádný  

prach, mastnota, rozpouštědla apod.).
•	 Skladování: uchovávejte role materiálu v jejich původním balení, horizontálně, a to v suchém a 

čistém prostředí. Teplota v místě skladování do +30°C.

Technický list

DuPont™ Tyvek® Butyl Páska

DuPont ™, logo DuPont Oval a všechny produkty, pokud není uvedeno jinak, označené ™, SM nebo ® jsou ochranné známky, servisní značky nebo registrované ochranné známky přidružených společností DuPont de Nemours, Inc.  © 2020 DuPont.

DuPont de Nemours 
(Luxembourg) S.à r.l.
Rue General Patton, 
L-2984 Luxembourg
E-mail: tyvekinfo@dupont.com
Tel. +352 3666 5885

www.building.dupont.com

Tyto informace odpovídají našim stávajícím znalostem. Účelem této informace 
není náhrada jakýchkoliv přezkušovacích procesů, jejichž výsledky by Vás mohly 
vést k rozhodnutí o vhodnosti našich produktů pro aplikaci jinou než aplikaci 
specifikovanou na tomto místě. Uvedené informace jsou předmětem revize a 
budou aktualizovány podle nejnovějších znalostí a poznatků. Protože nelze 
předvídat veškeré možnosti konečného využití v konkrétních podmínkách, Du-
Pont negarantuje ani nepřebírá odpovědnost za interpretaci těchto informací. 
Nic v této publikaci nelze brát jako povolení k použití nebo jako doporučení k 
porušování jakýchkoliv patentových práv. Informace o bezpečnosti výrobku jsou 
k dispozici na požádání. Tento data list je tištěný materiál a je platný bez podpisu.

Datum: 26.08.2020
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Technický list

Popis produktu & aplikace
DuPont™ Tyvek® páska pro utěsnění hřebíkových spojů je vysoce kvalitní jednostranná pěnová páska z poly-
ethylenu. Je navržen zvláště pro utěsnění spojů hřebíků, šroubů a sponek mezi kontralatěmi a membránami 
Tyvek®. Je vhodná na všechny Tyvek® membrány, na PP netkané textílie a zátěrové materiály. Těsnicí páska je 
doporučena všude, kde je vyžadována lepší odolnost proti dešti v šikmých střechách.

Doporučení pro používání a péči

Specifikace

VLASTNOSTI NOMINÁLNÍ HODNOTA
Styl: 1310N
Barva: Antracitová
Tloušťka: 4 mm
Odolnost proti teplotám: od –30°C do + 80°C
Instalační teplota: > 0°C

•	 DuPontTM	Tyvek®	Páska	pro	utěsnění	hřebíkových	spojů	může	být	aplikována	přímo	na	kontralať		
 nebo na Tyvek® membránu.
•	 	V	každém	případě	je	třeba	dbát	na	to,	aby	byl	zajištěn	dostatečný	kontaktní	tlak	v	celé		délce		 	
 kontralatě na membránu Tyvek®.
•	 Doporučuje	se	aplikovat	tento	produkt	při	teplotě	vyšší	než	0°C,	na	suchý	a	čistý	povrch	(žádný	prach,		
 mastnota, rozpouštědla apod.).
•	 Skladování:	uchovávejte	role	materiálu	v	jejich	původním,	neotevřeném	balení,	maximálně	24	měsíců,		
	 bez	přímého	UV	záření,	v	suchém	a	čistém	prostředí.	Teplota	v	místě	úschovy	by	měla	být	v	rozmezí	od		
 +5°C do +35°C a relativní vlhkost <65%.
 

Tyto informace odpovídají našim stávajícím znalostem. Účelem této informace není 
náhrada	jakýchkoliv	přezkušovacích	procesů,	jejichž	výsledky	by	Vás	mohly	vést	k	ro-
zhodnutí o vhodnosti našich produktů pro aplikaci jinou než aplikaci specifikovanou 
na tomto místě. Uvedené informace jsou předmětem revize a budou aktualizovány 
podle nejnovějších znalostí a poznatků. Protože nelze předvídat veškeré možnosti 
konečného využití v konkrétních podmínkách, DuPont negarantuje ani nepřebírá 
odpovědnost za interpretaci těchto informací. Nic v této publikaci nelze brát jako 
povolení k použití nebo jako doporučení k porušování jakýchkoliv patentových práv. 
Informace o bezpečnosti výrobku jsou k dispozici na požádání. Tento data list je tištěný 
materiál a je platný bez podpisu.

Datum: 28.11.2017

DuPontTM Tyvek® Páska pro 
utěsnění hřebíkových spojů
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Product Description & Application
A high performance, flexible and universal Air & Vapour Control Layer Tape (AVCL-Tape). Suitable for airtight seal-
ing of membrane laps, joints, junctions, windows and doors and sealing around penetrations such as pipework, 
wiring and structural elements. Good adhesion to various smooth and slightly rough substrates; timber, masonry, 
aluminium, steelwork, UPVC, PE and PP membranes. Recommended for internal use with AirGuard® AVCL’s.

Product composition
Carrier:    Flexible PE film, white
Adhesive:   Acrylic
Release liner:  Siliconized paper

Use and Care recommendations

Specifications
PROPERTY STANDARD VALUE

Stylename 1310V

Colour White

Thickness DIN EN 1942 approx. 270 µm

Basis weight approx. 375 g/m2

Temperature range -40 °C to 70 °C

Installation temperature > -5°C (*)

Airtightness (**) DIN 4108-2                                    
DIN 18542

airtight
meets BG R

Tensile strength DIN EN 14410 approx. 25 N/cm

Elongation at break DIN EN 14410 approx. 450 %

Adhesion to steel DIN EN 1939 approx. 12 N/cm

GEV-EMICODE EC1 Plus
(*): depending on the substrate this may be slightly different. A self sticky testing may be necessary before starting the installation. 

(**): Measured at a pressure difference of 600Pa. Tested on an aluminum surface.

•	 Highly	flexible,	hand-tearable	reinforced	carrier	
•	 Good	temperature	resistance	
•	 High	water	vapour	resistance	
•	 Acrylic	adhesive	with	excellent	ageing	resistance	
•	 Solvent	free	adhesive	
•	 Up	to	4	months	resistant	to	UV	(when	used	for	outdoor	applications)	
•	 Not	sensitive	to	contact	with	water	
•	 In	cases	where	adhesion	is	not	effective	due	to	the	surface	of	the	building	material	being	very	porous,		 	
 non-stable, chalky or sandy the DuPont™ Tyvek® Primer is recommended beforehand 
•	 The	surface	should	be	free	from	dirt,	moisture,	ice,	grease	and	other	materials	which	potentially	reduce		 	
 adhesion strength
Storage recommendations: 
•	 Store	rolls	in	original	packaging	lying	flat	in	a	dry	and	clean	place	at	temperatures	between	+5°C	&	35°C		 	
 and away from direct sunlight

This information corresponds to our current knowledge on the subject. It is not in-
tended to substitute for any testing you may need to conduct to determine for your-
self the suitability of our products for any application other than the application as 
specified herein. This information may be subject to revision as new knowledge and 
experience becomes available. Since we cannot anticipate all variations in actual 
end-use conditions, DuPont makes no warranties and assumes no liabilities in con-
nection with any use of this information for applications other than the application 
as specified herein. Nothing in this publication is to be considered as a license to 
operate under or a recommendation to infringe any patent right. Product safety 
information is available on request. This data sheet is a printed document and is 
valid without signature.

Date: April 14, 2020

DuPont™ AirGuard® Tape 

Technical Datasheet

DuPont™, the DuPont Oval Logo, and all products, unless otherwise noted, denoted with ™, SM or ® are trademarks, service marks or registered trademarks of affiliates of DuPont de Nemours, Inc.             © 2020 DuPont.



DuPont™ Tyvek® Plastering Tape 
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Technical Datasheet

Product Description & Application
High performance airtight, windtight and watertight adhesive tape for internal and external use, with a
surface that provides a suitable key to receive plaster and/or render. Allows efficient airtight sealing at junctions 
between walls, floors and ceilings and around windows, doors and any penetrations in the building envelope. Tape 
has a moisture adaptive Sd value (vapour resistance) which helps to eliminate the risk of moisture being trapped 
within the building envelope. 

Product composition
Carrier:  Moisture adaptive special PET/PA non-woven film (white)
Adhesive: Acrylic
Liner:  Siliconized PP film

Use and Care Recommendations

Specifications
PROPERTY VALUE

Stylename 1310PT

Colour White

Thickness approx. 400 µm

Basis weight approx. 300 g/m2

Temperature range -40 °C to 100 °C

Installation temperature > 0°C

Vapour transmission rate (Sd-value) 0,3 - 3 m depending on humidity level

Driving rain resistance*         (EN 12208)
                                                 (DIN 18542)

9A (600 Pa)
meets BG 1

Airtightness**                         (DIN 4108-2)
                                                 (DIN 18542)

airtight
meets BG R

Tensile strength (MD and XD: DIN EN 14410) approx. 40 N/cm

Elongation at break (MD and XD: DIN EN 14410) approx. 15 %

Adhesion to steel approx. 15 N/cm

* Tested on primed cemented surface as well as on PVC without primer.

** Measured at a pressure difference of 600Pa. Tested on an aluminum surface.

•	 Easy installation due to split release liner and high tensile strength in length - and cross-direction
•	 Very good temperature resistance
•	 Free of emulsifiers and emulsifiers auxiliaries (APEO’s)
•	 Solvent free adhesive with very low emissions and excellent ageing resistance
•	 Outdoor exposure up to 3 months (not sensitive to contact with water)
•	 Can be easily plastered
•	 Conditions: store rolls in their initial packaging, flat, in a clean and dry place. 
•	 Storage temperature between +5 °C & 35 °C and away from direct sunlight.
•	 The surface should be free from dirt, moisture, ice, grease and other materials which could potentially reduce adhesion 

strength
•	 In cases where adhesion is not effective due to the surface of the building material being very porous, non-stable, chalky 

or sandy the DuPont™ Tyvek® Primer 1310P is recommended beforehand 

This information corresponds to our current knowledge on the subject. It is not in-
tended to substitute for any testing you may need to conduct to determine for yourself 
the suitability of our products for any application other than the application as specified 
herein. This information may be subject to revision as new knowledge and experience 
becomes available. Since we cannot anticipate all variations in actual end-use condi-
tions, DuPont makes no warranties and assumes no liabilities in connection with any 
use of this information for applications other than the application as specified herein. 
Nothing in this publication is to be considered as a license to operate under or a rec-
ommendation to infringe any patent right. Product safety information is available on 
request. This data sheet is a printed document and is valid without signature.

Date: April 14, 2020
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Product Description & Application
A liquid applied primer solution to stabilise porous and chalky surfaces to enable subsequent efficient 
bonding of Tyvek®/AirGuard® adhesive tapes & sealant. Primer is ideally suited for application to masonry, 
stone, brickwork, render, plaster, lime or cement based mortars, various soft fibreboards (rough sawn or 
planed).

Use and Care Recommendations

Spécifications

PROPERTY VALUE
Style name 1310P
Colour (after hard-dry) Transparent 
Application temperature >-10 °C  if provided that the temperature will reach 

at least +5 °C within the same working day.
Processing temperature of primer +5 °C  up to +30 °C
Temperature resistance -40 °C up to +80 °C
Density at +20 °C (EN 542) approx. 1,02 g/cm3

GRV-EMICODE EC1 R
Viscosity, as per Brookfield (06/15 min-1) at +20 °C) approx. 2800 (mPa.s)

The product should be acclimatised before processing. Shake bottle to attain an homogeneous substance. 
The surface must be dry, free from dust, grease, ice and particles (not sandy). Apply the Primer on the surface 
and dispense by brush or paint roller, achieving an even dispersion of around  100 g/m2. Very porous surfaces 
may require more than one coat. A minimum of 1 hour is required to allow Primer to cure before any adhesive 
tape is applied – the primer will change colour from white to transparent. Curing time is strongly dependent 
on temperature, ventilation, humidity and on surface porosity (absorption rate). Thickened Primer can be 
diluted with water. DuPont recommend users to conduct a self-test on a sample area before use. 

Storage conditions: store hermetically closed in initial packaging, at temperatures between +15 °C & +25 °C 
and no direct sun radiation. The shelf life is 24 months. The product is frost sensitive.
It is advisable to close the cap, if the primer is to be left standing for a prolonged period, to avoid it drying 
within the nozzle and forming a blockage. If however this occurs, the nozzle can easily be cleaned by immers-
ing into solvent for a short time.

This information corresponds to our current knowledge on the subject. It is not intend-
ed to substitute for any testing you may need to conduct to determine for yourself the 
suitability of our products for any application other than the application as specified 
herein. This information may be subject to revision as new knowledge and experience 
becomes available. Since we cannot anticipate all variations in actual end-use condi-
tions, DuPont makes no warranties and assumes no liabilities in connection with any 
use of this information for applications other than the application as specified herein. 
Nothing in this publication is to be considered as a license to operate under or a rec-
ommendation to infringe any patent right. Product safety information is available on 
request. This data sheet is a printed document and is valid without signature.
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Product Description & Application
Cartridge applied sealant with high initial adhesion and fast functional strength for internal building work. 
Recommended for bonding of an AirGuard® vapour control layer (AVCL) to various solid construction sur-
faces to achieve an airtight seal. Also suitable for joint-filling and ideal for use in confined areas where an 
adhesive tape is difficult to apply, such as corners of windows and doors. It provides excellent adhesion to 
most surfaces, such as stone, masonry, timber, gypsum based products and fibreboards. Sealant is solvent 
free and provides a consistent and stable non-drip solution (thixotropic).

Use and Care Recommendations

Specifications

PROPERTY VALUE
Stylename 1211S
Colour (after hard-dry) Light-blue
Temperature range (after hard-dry) -30 °C up to +80 °C
Processing temperature  -5 °C up to +30 °C
Density (EN542 at +20 °C) approx. 1,02 g/cm3

GEV-EMICODE EC1plus

French VOC-Emission class: A+

The surfaces of the materials to be bonded must be dry, free from dust and grease. Sealant should be acclima-
tised to the processing temperature before application. The adhesive is homogeneously applied (a thick bead 
of 4 - 8 mm) on the vapour control layer, film, window groove strip, or on the supporting building material. The 
curing time is dependent on bead thickness, temperature, humidity, absorbency and vapour tightness of the 
materials to bond. Ideally, one of the two materials should be absorbent or vapour open. Bonding on non-absor-
bent materials can only be done by “contact bonding” after the Sealant has dried conditionally (16-20 hours). The 
specific curing time in general can only be determined accurately by self-tests. Before hard-dry, released bonding 
can be bonded again. The Sealant should not be used in permanently wet conditions or where chlorine is pres-
ent. Bonding of vapour control layers with building materials can only be done whilst the sealant is in its ‘wet 
phase’ by applying moderate hand pressure. To be effective a minimum bead thickness of 1mm must remain and 
should not be pressed flat. Due to the self-adherent properties of the adhesive, released bondings can be bonded 
again. 

Storage conditions: store in initial packaging, at temperatures between +15 °C & +25 °C and no direct sun
radiation. Shelf life is 24 months. 

This information corresponds to our current knowledge on the subject. It is not intended 
to substitute for any testing you may need to conduct to determine for yourself the 
suitability of our products for any application other than the application as specified 
herein. This information may be subject to revision as new knowledge and experience 
becomes available. Since we cannot anticipate all variations in actual end-use condi-
tions, DuPont makes no warranties and assumes no liabilities in connection with any 
use of this information for applications other than the application as specified herein. 
Nothing in this publication is to be considered as a license to operate under or a rec-
ommendation to infringe any patent right. Product safety information is available on 
request. This data sheet is a printed document and is valid without signature.

Date: February 11, 2019

DuPont™ AirGuard® Sealant
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