
Označenie 

produktu
Obchodný názov DuPont™ TDS

2060B Tyvek® Acrylic Tape TDS-2060B | CZ-2020

2062B Tyvek® Acrylic Tape Plus TDS-2062B | CZ-2021

1310D Tyvek® Double-sided Tape TDS-1310D | CZ-2020

1312F Tyvek® UV Façade Tape TDS-1312F | CZ-2020

2060M Tyvek® Metallised Tape TDS-2060M | CZ-2020

2064FW DuPont™ FlexWrap™ EZ TDS-2064FW | CZ-2020

FLEXNF DuPont™ FlexWrap™ NF TDS-FLEXNF | CZ-2021

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

1310N Tyvek® Nail Sealing Tape TDS-1310N | CZ-2020

1310V DuPont™ AirGuard® Tape TDS-1310V | CZ-2021

1310PT Tyvek® Plastering Tape TDS-1310PT | CZ-2021

1310P Tyvek® Primer (1L) TDS-1310P | CZ-2021

1211S DuPont™ AirGuard® Sealant (330 ml) TDS-1211S | CZ-2021

www.ravago.sk
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Popis produktu & aplikace
Jednostranná lepící páska Tyvek® (HDPE) s vysokou odolností proti vodě, vyrobena z modifikovaného 
akrylového lepidla a krycího papíru. DuPontTM Tyvek® 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: 2060B
Barva: Bílá
Tloušť ka: 300 µm
Plošná hmotnost: 220 g/m2

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

•	 Produkt je vytvořen pro obor stavebnictví. DuPontTM Tyvek® 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® 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.

Technický list

DuPont™ Tyvek® Páska (jednostranná)

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



Popis produktu & aplikace
Jednostranná lepící páska Tyvek® (HD-PE) s vysokou odolností proti vodě, vyrobena z modifikovaného 
akrylového lepidla. 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

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. 

Technický list

DuPont™ Tyvek® Páska Plus

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.  © 2021 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: 07.09.2021



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

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 vlastnosti ve vlhkých podmínkách a je vhodná pro použití v rámci široké škály 
teplot. Tento produkt je ideální k podlepování 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® Obous-
tranná 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 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

DuPont™ Tyvek® Oboustranná  Páska 



Popis produktu & aplikácia
Čierna, jednostranná páska s vysokou odolnosťou proti UV žiareniu a výbornými lepicími vlastnosťami. 
Aj keď je navrhnutá pre utesnenie spojov a prestupov fólie Dupont Tyvek UV Facade, je Tyvek UV Fa-
cade páska univerzálna, odolná voči poveternostným vplyvom a UV odolná páska pre silné prelepenie 
stien a striech s dlhou životnosťou vo vonkajšom prostredí. 

Doporučenie pre používanie a starostlivosť

Špecifikácia

VLASTNOSTI Nominálna hodnota
Druh: 1312F
Plošná hmotnosť: cca 390 gr/m2 (bez krycieho papieru) 
Priľnavosť (DIN EN 1939): cca 25 N/25mm
Podporná tkanina: vysoko UV-stabilizovaný polymér 
Odolnosť voči teplotám: od –40°C do + 100°C

•	 Produkt je vytvorený pre odbor stavebníctvo. DuPontTM Tyvek® UV Facade Páska je
      charakteristická vysokou, okamžitou priľnavosťou k materiálu DuPontTM Tyvek® UV Facade či k  
      rozsiahlej škále plastických materiálov (napr. netkanej textílie, jemné vlákna a pod.).
•	 Užívatelia musia skontrolovať, či je DuPontTM Tyvek® UV Facade Páska vhodná pre daný materiál
      (Napr. S ohľadom na priľnavosť, chemickú znášanlivosť, farbenie a pod ...).
•	 Páska vykazuje výbornú odolnosť voči starnutiu, vode, vlhkosti, prírodnému kolobehu či
       chemikáliám.
•	 Odporúča sa aplikovať tento produkt pri teplote vyššej ako -5 ° C, na suchý a čistý povrch (žiadny
       prach, mastnota, rozpúšťadlá a pod.).
•	 Skladovanie: uchovávajte role materiálu v ich pôvodnom balení, vertikálne s ich dlhou hranou, 
       a to v suchom a čistom prostredí. Teplota v mieste skladovania by mala byť v rozmedzí
       od + 10 ° C do + 30 ° C

Technický list

DuPont™ Tyvek® UV Facade 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: 22.10.2020



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 charakteris-
tická 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. 

Technický list

DuPont™ Tyvek® Metalizovaná 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



Popis produktu & aplikace
Vysoce výkonná flexibilní těsnicí páska na bázi navíjené vrchní vrstvy Tyvek® a  butylového lepidla, 
pro efektivní 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: ca. 130 % (1,3 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. 

Technický list

DuPont™ Tyvek® FLEXWRAP EZ

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



Popis produktu a použití
Tyvek® FlexWrap NF je samolepicí, extrémně pružný butylový tmel (syntetický kaučuk) s mikrokrepo-
vou vrchní vrstvou Tyvek®. Je vhodný pro spojení všech druhů penetrací, na Tyvek®, AirGuard® a
množství dalších membrán. Mohly by to být tyto průchody: ventilační potrubí, všechny druhy větracích 
otvorů, střecha okna a komíny, spojovaní zevnitř (AVCL) a zvenčí (podklad). Díky extrémní pružnosti 
je Tyvek® FlexWrap NF vynikající volbou pro všechna okna a dveře aplikace při stavbě stěn a stavbě 
dřevěných rámů.

Doporučení k použití a péči

Technické data

Vlastnosti  Hodnota
Název stylu FLEXNF
Barva černá / bílá
Tloušťka cca. 1,6 mm
Prodloužení cca. 150 % (2,5 x původní délka)
Teplotní rozsah od -30 °C do +80 °C (krátkodobá expozice 100 °C)
Doporučená teplota instalace > 4 °C (min. 0 °C)
UV odolnost 4 měsíce

• Produkt je určen pro stavebnictví, pro použití na teplé a studené straně budovy
• Uživatelé musí zkontrolovat, zda je Tyvek® FlexWrap NF vhodný pro daný podklad (adhezní, 
       chemický kompatibilita, barvení, ...)
• Odolnost proti stárnutí, vodě, vlhkosti, cyklování prostředí a chemická odolnost je vynikající
• Doporučená teplota instalace je> 4 ° C s absolutním limitem 0 ° C
• Povrch musí být zbavený nečistot, vlhkosti, ledu, mastnoty a jiných potenciálně nebezpečných 

materiálů snížit přilnavost
• Základní nátěr lze použít při aplikačních teplotách pod 0 ° C a při neideálních podmínkách povrchu
• Podmínky skladování: role uchovávejte v původním obalu, na čistém a suchém místě. Skladovací 

teplota by měla být mezi + 10 ° C a + 30 ° C, chráněna před přímým UV zářením. 

Technický list

DuPont™ Tyvek® FlexWrap NF

DuPont ™, logo DuPont Oval a všechny produkty, pokud není uvedeno jinak, označeny ™, SM nebo ® jsou ochranné známky, servisní značky nebo registrované ochranné známky společností DuPont de Nemours, Inc. © 2021 DuPont

Tyto informace odpovídají našim současným znalostem v této oblasti. Není to 
zamýšleno nahradit jakékoli testování, které budete možná muset provést, abyste si 
sami určili vhodnost našich produktů pro jakoukoli jinou aplikaci, než je specifikovaná 
aplikace zde. Tyto informace mohou být revidovány jako nové znalosti a zkušenosti 
bude k dispozici. Protože nemůžeme předvídat všechny odchylky ve skutečných 
podmínkách konečného použití, společnost DuPont neposkytuje žádné záruky a 
nepřebírá žádnou odpovědnost v souvislosti s jakýmikoli použití těchto informací pro 
jiné aplikace, než jsou zde specifikované aplikace. Nic v této publikaci nelze považovat 
za licenci k provozování podle nebo doporučení k porušení jakéhokoli patentového 
práva. Informace o bezpečnosti produktu jsou k dispozici na žádost. Tento datový list 
je tištěný dokument a je platný bez podpisu

Dátum: 29. Ieden 2021

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



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.
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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



Popis produktu & aplikace
DuPont™ Tyvek® páska pro utěsnění hřebíkových spojů je vysoce kvalitní jednostranná pěnová páska 
z polyethylenu. 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%.

 

Technický list

DuPont™ Tyvek® Páska pro utěsnění hřebíkových spojů

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.
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(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



DuPont de Nemours 
(Luxembourg) S.à r.l.
Rue General Patton, 
L - 2984 Luxembourg
Tel.: +352 3666 5885
tyvek.info@lux.dupont.com
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Popis produktu a použití
Vysoce výkonná, pružná a univerzální páska pro kontrolu vrstev vzduchu a par (AVCL-Tape). Vhodné pro 
vzduchotěsné utěsnění membránových spojů, kloubů, , oken a dveří a utěsnění kolem prostupů, jako jsou potrubí,
elektroinstalační a konstrukční prvky. Dobrá přilnavost k různým hladkým a mírně drsným podkladům; dřevo, 
zdivo, hliníkové, ocelové, UPVC, PE a PP membrány. Doporučeno pro interní použití s   AirGuard® AVCL.

Složení produktu
Nosič:   Flexibilní PE film, bílý
Lepidlo:   Akryl
Uvolňovací vložka: Silikonizovaný papír

Doporučení a péče

Specifikace
Vlastnosti Standrady Hodnota

Názov stylu 1310V

Barva bílá

Tloušťka DIN EN 1942 cca. 270 µm

Základní hmotnost cca. 375 g/m2

Teplotní rozsah -40 °C až 70 °C

Instalační teplota > -5°C (*)

Vzduchotěsnost (**) DIN 4108-2                                    
DIN 18542

vzduchotěsný
splňuje BG R

Pevnost v tahu DIN EN 14410 cca. 25 N/cm

Prodloužení při přetržen DIN EN 14410 cca. 450 %

Přilnavost k ocel DIN EN 1939 cca. 12 N/cm

GEV-EMICODE EC1 Plus
(*): v závislosti na podkladu se to může mírně lišit. Před zahájením instalace může být nutné provést samolepicí testování.

(**): Měřeno při tlakovém rozdílu 600 Pa. Testováno na hliníkovém povrchu.

•	 Vysoce	pružný,	ručně	odnímatelný	vyztužený	nosič
•		 Dobrá	teplotní	odolnost
•		 Vysoká	odolnost	proti	vodní	páře
•		 Akrylové	lepidlo	s	vynikající	odolností	proti	stárnutí
•		 Lepidlo	neobsahující	rozpouštědla
•		 Až	4	měsíce	odolné	vůči	UV	záření	(při	použití	pro	venkovní	aplikace)
•		 Není	citlivý	na	kontakt	s	vodou
•		 V	případech,	kdy	není	adheze	účinná	kvůli	velmi	poréznímu	povrchu	stavebního	materiálu,	nestabilní,	řídový		
 nebo písčitý se předem doporučuje DuPont ™ Tyvek® Primer
•		 Na	povrchu	by	neměly	být	nečistoty,	vlhkost,	led,	mastnota	a	jiné	materiály,	které	by	se	potenciálně
 mohly snížit adhezní pevnost
Doporučení pro skladování:
•		 Role	skladujte	v	originálních	obalech	na	suchém	a	čistém	místě	při	teplotách	mezi	+	5	°C	a	35	°C
 a mimo přímé sluneční světlo

Tyto informace odpovídají našim současným znalostem v této oblasti. Není to zamýšleno 
nahradit jakékoli testování, které budete možná muset provést, abyste si sami určili vhod-
nost našich produktů pro jakoukoli jinou aplikaci, než je specifikovaná aplikace zde. Tyto 
informace mohou být revidovány jako nové znalosti a zkušenosti bude k dispozici. Protože 
nemůžeme předvídat všechny odchylky ve skutečných podmínkách konečného použití, 
společnost DuPont neposkytuje žádné záruky a nepřebírá žádnou odpovědnost v sou-
vislosti s jakýmikoli použití těchto informací pro jiné aplikace, než jsou zde specifikované 
aplikace. Nic v této publikaci nelze považovat za licenci k provozování podle nebo 
doporučení k porušení jakéhokoli patentového práva. Informace o bezpečnosti produktu 
jsou k dispozici na žádost. Tento datový list je tištěný dokument a je platný bez podpisu

Dátum: 29. Ieden 2021

DuPont™ AirGuard® páska
Technický list

DuPont ™, logo DuPont Oval a všechny produkty, pokud není uvedeno jinak, označeny ™, SM nebo ® jsou ochranné známky, servisní značky nebo registrované ochranné známky společností DuPont de Nemours, Inc. © 2021 DuPont



DuPont™ Tyvek® Omítací páska
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Technický list

Popis produktu a použití
Vysoce výkonná vzduchotěsná, nepropustná a vodotěsná lepicí páska pro vnitřní i vnější použití, k přilepení k 
omítce.Umožňuje účinné vzduchotěsné utěsnění na křižovatkách mezi stěnami, podlahami a stropmi a kolem 
oken, dveří a případných prostupů v obvodovém plášti budovy. Páska má hodnotu Sd adaptivní na vlhkost (odpor 
páry), která pomáhá eliminovat riziko zachycení vlhkosti uvnitř obvodového pláště budovy

Složení produktu
Nosič:  Vlhkost adaptivní speciální PET / PA netkaný flm (bílý)
Lepidlo:  Akryl
Vložka:  Silikonizovaný PP film

Doporučení a péče

Specifikace
Vlastnosti Hodnota

Názov stylu 1310PT

Barva bílá

Tloušťka cca. 400 µm

Základní hmotnost cca. 300 g/m2

Teplotní rozsah -40 °C až 100 °C

Instalační teplota > 0°C

Rychlost přenosu páry (hodnota Sd) 0,3 - 3 mv závislosti na úrovni vlhkosti

Odolnost proti dešti*              (EN 12208)
                                                 (DIN 18542)

9A (600 Pa)
splňuje BG 1

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

vzduchotěsný
splňuje BG R

Pevnost v tahu (MD a XD: DIN EN 14410) cca. 40 N/cm

Prodloužení při přetržení (MD a XD: DIN EN 14410) cca. 15 %

Přilnavost k oceli cca. 15 N/cm

* Testováno na základním cementovaném povrchu i na PVC bez základního nátěru.

** Měřeno při tlakovém rozdílu 600 Pa. Testováno na hliníkovém povrchu.

•	 Snadná instalace díky dělené oddělovací vložce a vysoké pevnosti v tahu na délku - a v příčném směru
•	 Velmi dobrá teplotní odolnost
•	 Bez emulgátorů a pomocných emulgátorů (APEO)
•	 Lepidlo bez rozpouštědel s velmi nízkými emisemi a vynikající odolností proti stárnutí
•	 Venkovní expozice až 3 měsíce (není citlivá na kontakt s vodou)
•	 Lze jej snadno omítnout
•	 Podmínky: rolky skladujte v původním obalu, na čistém a suchém místě.
•	 Skladovací teplota mezi +5 ° C a 35 ° C a mimo přímé sluneční světlo.
•	 Povrch by měl být zbavený nečistot, vlhkosti, ledu, mastnoty a jiných materiálů, které by mohly snížit přilnavost síla
•	 V případech, kdy není adheze účinná, protože povrch stavebního materiálu je velmi porézní, nestabilní, křídový nebo 

písčitý se předem doporučuje DuPont ™ Tyvek® Primer 1310P

Tyto informace odpovídají našim současným znalostem v této oblasti. Není to zamýšleno 
nahradit jakékoli testování, které budete možná muset provést, abyste si sami určili vhod-
nost našich produktů pro jakoukoli jinou aplikaci, než je specifikovaná aplikace zde. Tyto 
informace mohou být revidovány jako nové znalosti a zkušenosti bude k dispozici. Protože 
nemůžeme předvídat všechny odchylky ve skutečných podmínkách konečného použití, 
společnost DuPont neposkytuje žádné záruky a nepřebírá žádnou odpovědnost v souvis-
losti s jakýmikoli použití těchto informací pro jiné aplikace, než jsou zde specifikované ap-
likace. Nic v této publikaci nelze považovat za licenci k provozování podle nebo doporučení 
k porušení jakéhokoli patentového práva. Informace o bezpečnosti produktu jsou k dispozici 
na žádost. Tento datový list je tištěný dokument a je platný bez podpisu

Dátum: 29. Ieden 2021
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Popis výrobku a aplikace
Kapalný roztok základního nátěru ke stabilizaci porézních a křídových povrchů, který umožňuje následný 
efekt lepení lepicích pásek a tmelů Tyvek® / AirGuard®. Základní nátěr je ideální pro aplikaci na zdivo,
kámen, zdivo, omítka, omítky, vápno nebo cementové malty, různé měkké dřevovláknité desky (hrubé 
řezané nebo hoblované)

Doporučení k použití a péči

Specifikace

Vlastnosti Hodnota
Název stylu 1310P
Barva po vyschnutí transparentná
Teplota při aplikaci > -10 °C, pokud teplota dosáhne 

minimálně +5 °C ve stejný pracovní den
Teplota pri zpracovaní primeru +5 °C  až do +30 °C
Teplotní odolnost -40 °C až do +80 °C
Hustora při +20 °C <(EN 542) cca. 1,02 g/cm3

Hustota podle Brookfield (06/15 min-1) při  +20 °C cca. 2800 (mPa.s)
GEV-EMICODE EC1 Plus

Produkt by měl být před zpracováním aklimatizován. Lahvičkou protřepejte, abyste dosáhli homogenní látky.
Povrch musí být suchý, zbavený prachu, mastnoty, ledu a částic (nesmí být písčitý). Naneste Primer na povrch
a nanášejte štětcem nebo malířským válečkem, čímž dosáhnete rovnoměrného rozptylu kolem 100 g / m2. 
Velmi porézní povrchy může vyžadovat více než jednu vrstvu. Je nutná minimálně 1 hodina, aby Primer mohl 
vytvrdnout před jakýmkoli lepidlem je aplikována páska - základní barva změní barvu z bílé na průhlednou. 
Doba vytvrzování je silně závislá na teplotu, ventilaci, vlhkost a na povrchovou pórovitost (rychlost absorpce). 
Zahuštěný primer může být zředěný vodou. Společnost DuPont doporučuje uživatelům, aby před použitím 
provedli autotest na oblasti vzorku.

Podmínky skladování: skladujte hermeticky uzavřené v původním obalu při teplotách mezi +15 °C a +25 °C a 
žádné přímé sluneční záření. Doba použitelnosti je 24 měsíců. Výrobek je citlivý na mráz. Doporučuje se zavřít 
víčko, pokud má být základní nátěr ponechán delší dobu stát, aby nedošlo k jeho vychnutí uvnitř trysky a tvoří 
ucpání. Pokud k tomu však dojde, lze trysku snadno vyčistit ponořením na krátkou dobu do rozpouštědla

Tyto informace odpovídají našim současným znalostem v této oblasti. Není to zamýšleno 
nahradit jakékoli testování, které budete možná muset provést, abyste si sami určili vhod-
nost našich produktů pro jakoukoli jinou aplikaci, než je specifikovaná aplikace zde. Tyto 
informace mohou být revidovány jako nové znalosti a zkušenosti bude k dispozici. Protože 
nemůžeme předvídat všechny odchylky ve skutečných podmínkách konečného použití, 
společnost DuPont neposkytuje žádné záruky a nepřebírá žádnou odpovědnost v souvis-
losti s jakýmikoli použití těchto informací pro jiné aplikace, než jsou zde specifikované ap-
likace. Nic v této publikaci nelze považovat za licenci k provozování podle nebo doporučení 
k porušení jakéhokoli patentového práva. Informace o bezpečnosti produktu jsou k dispozici 
na žádost. Tento datový list je tištěný dokument a je platný bez podpisu

Dátum: 29. Ieden 2021

DuPont™ Tyvek® Primer 
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Popis produktu a použití
Těsnící tmel s vysokou počáteční přilnavostí a rychlou funkční pevností pro vnitřní stavební práce.
Doporučeno pro lepení parotěsné vrstvy AirGuard® (AVCL) na různé pevné konstrukční povrchy, aby se 
dosáhlo vzduchotěsného utěsnění. Vhodný také pro spáry a ideální pro použití v uzavřených oblastech, kde
lepicí páska se obtížně nanáší, například rohy oken a dveří. Poskytuje vynikající přilnavost většina povrchů, 
jako je kámen, zdivo, dřevo, sádrové výrobky a dřevovláknité desky. Tmel neobsahuje rozpouštědlo  a 
poskytuje konzistentní a stabilní nekapající řešení (tixotropní)

Doporučení a péče

Specifikace
Vlastnosti Hodnota

Názov stylu 1211S
Barva (po zaschnutí) Světle modrá
Teplotní rozsah (po zaschnutí) -30 °C až +80 °C
Teplota zpracování -5 °C až +30 °C
Hustota (EN542 při +20 ° C) cca. 1,02 g/cm3

GEV-EMICODE EC1plus

Francouzská třída emisí VOC A+

Povrchy lepených materiálů musí být suché, zbavené prachu a mastnoty. Tmel by měl být před aplikací aklima-
tizován na teplotu zpracování. Lepidlo se nanáší homogenně (silná kulička 4 - 8 mm) na parotěsnou vrstvu, film, 
pás drážky u okna nebo na nosný stavební materiál. Doba vytvrzování závisí na tloušťce kuliček, teplotě, vlhkosti, 
nasákavosti a parotěsnosti materiálů k lepení. V ideálním případě by měl být jeden ze dvou materiálů absorpční 
nebo parotěsný. Lepení na nesavé materiály lze provést pouze „kontaktním lepením“ po podmíněném zaschnutí 
tmelu (16–20 hodin). The specifickou dobu vytvrzení lze obecně přesně určit pouze autotestem. Před tvrdým za-
schnutím uvolněte lepení a pak lze znovu spojit. Tmel by neměl být používán v trvale vlhkých podmínkách nebo 
tam, kde je přítomen chlór. Lepení parotěsných vrstev se stavebními materiály lze provést pouze tehdy, když je 
těsnicí hmota mokrá fáze ‘mírným tlakem ruky. Aby byla účinná, musí zůstat minimální tloušťka kuličky 1 mm a
by nemělo být stlačeno na plocho. Díky samolepícím vlastnostem lepidla je možné lepit uvolněné vazby znovu.

Podmínky skladování: skladujte v původním obalu při teplotách mezi +15 ° C a +25 ° C a na přímém slunci záření. 
Doba použitelnosti je 24 měsíců.

Tyto informace odpovídají našim současným znalostem v této oblasti. Není to zamýšleno nahradit 
jakékoli testování, které budete možná muset provést, abyste si sami určili vhodnost našich produktů 
pro jakoukoli jinou aplikaci, než je specifikovaná aplikace zde. Tyto informace mohou být revidovány 
jako nové znalosti a zkušenosti bude k dispozici. Protože nemůžeme předvídat všechny odchylky ve 
skutečných podmínkách konečného použití, společnost DuPont neposkytuje žádné záruky a nepřebírá 
žádnou odpovědnost v souvislosti s jakýmikoli použití těchto informací pro jiné aplikace, než jsou 
zde specifikované aplikace. Nic v této publikaci nelze považovat za licenci k provozování podle nebo 
doporučení k porušení jakéhokoli patentového práva. Informace o bezpečnosti produktu jsou k dis-
pozici na žádost. Tento datový list je tištěný dokument a je platný bez podpisu

Dátum: 29. Ieden 2021

DuPont™ AirGuard® tmel
(DuPont™ AirGuard® Sealant) 
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