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TEHNIČNI LIST 15.04.26-SVN 
JUBIZOL VGRADNI ELEMENTI 

 

JUBIZOL 

Ekspanzijski 

tesnilni trak 
 
1. Opis, uporabnost 

JUBIZOL Ekspanzijski tesnilni trak je enostransko lepljiva, nabrekajoča poliuretanska pena z akrilno impregnacijo. Trak je 
namenjen za izdelavo nepremočljivih zunanjih reg na objektih. Nudi zaščito pred vetrom, prahom, vodnim pršem in 
močnim dežjem. Trak je primeren le za uporabo na vertikalnih površinah. 
 
 
Značilnosti: 

 tesno zapolni rege zahvaljujoč širitvi pene 

 izravnava odstopanj v dimenzijah 

 odporen na dež, paroprepusten 

 odporen na UV 
 

2. Način pakiranja 

 

 JUBIZOL Ekspanzijski tesnilni trak (kos – 5,6m, karton 15 ali 20 kosov) 
 

 

3. Tehnični podatki 

naziv izdelka JUBIZOL Ekspanzijski tesnilni trak 

Materiali Poliuretanska pena z akrilno 
impregnacijo 

Koeficient difuzijske odpornosti μ ≤ 50 

Širina x,  debelina stisnjenega traku v 
[mm] 

15 x 6 
20 x 6 

Temperaturna odpornost -30°C do +85°C 

Odpornost na dež Stresna skupina B v skladu s 
standardom EN 1027 (do 300 Pa) 

Za zatesnitev reg širine: 7-10mm 
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4. Vgradnja 

Ko zvitek odpremo, odrežemo konec traku dolžine približno 3 cm in ga zavržemo. Postopoma odstranjujemo zaščitno 
folijo, medtem ko vstavljamo trak v rego.  V primeru pravokotnih spojev, so trakovi na koncu topi (slika na vrhu 1. strani). 
Tesen spoj naredimo tako, da pustimo enega od trakov približno 1 cm daljšega kot je to potrebno. Stranice rege, t.j. 
stene, ki določajo globino spoja, morajo teči vzporedno (z maksimalno 3° dovoljenega odstopanja). Podlaga naj bo trdna 
suha in čista – brez slabo vezanih delcev, prahu, ostankov opažnih olj, masti in druge umazanije Trak nalepimo 
minimalno 2mm od zunanjega roba rege proti notranjosti objekta.  
 
V primeru vlažnih spojev, se lepilo na traku lahko nevtralizira, zato je potrebno trak pričvrstiti z lesenimi zagozdami, ki jih 
vstavimo v rego, dokler se pena zadostno ne razširi. Potem je potrebno zagozde odstraniti.  
 
Trak ne sme priti v stik z razredčili in agresivnimi kemikalijami.  
 

5. Navodila za varno uporabo izdelka 

Navodila za varno rokovanje, ukrepi za prvo pomoč, protipožarni ukrepi, posebna navodila za skladiščenje, potrebna 
osebna zaščitna oprema, navodila za ravnanje z odpadki, posebne zahteve pri prevozu in ostali zakonsko predpisani 
podatki so navedeni v varnostnem listu izdelka. Poleg teh navodil je pri vgradnji izdelka potrebno upoštevati tudi navodila 
in predpise iz varstva pri gradbenih, fasaderskih in slikopleskarskih delih. 
 

6. Skladiščenje, transportni pogoji in trajnost 

Hranimo v suhem in pokritem prostoru pri temperaturi od + 5°C do + 40°C. Transportiramo v vodoravnem položaju, da 
preprečimo poškodbe na osnovnih letvah ali drugih predmetih. Trajnost pri skladiščenju v originalno zaprti in 
nepoškodovani embalaži: najmanj 5 let. 
 

7. Kontrola kakovosti 

Kakovostne karakteristike izdelka so določene z internimi proizvodnimi specifikacijami in s slovenskimi, evropskimi in 
drugimi standardi. Doseganje deklariranega ali predpisanega kvalitetnega nivoja stalno preverjamo v lastnih laboratorijih, 
na Zavodu za gradbeništvo v Ljubljani, občasno pa na drugih neodvisnih strokovnih ustanovah doma in v tujini, 
zagotavlja pa ga tudi v JUB-u že več let uveden sistem celovitega obvladovanja in kontrole kakovosti ISO 9001. V 
proizvodnji izdelka strogo upoštevamo slovenske in evropske standarde s področja varovanja okolja in zagotavljanja 
varnosti in zdravja pri delu, kar dokazujemo s certifikatoma ISO 14001 in OHSAS 18001. 
 

8. Druge informacije 

Tehnična navodila v tem prospektu so dana na osnovi naših izkušenj in s ciljem, da se pri uporabi izdelka dosežejo 
optimalni   rezultati.  Vsa zagotovila za karakteristike izdelka (tudi za odtenek) veljajo le za celovit JUB-ov sistem. Za  
škodo,   povzročeno   zaradi  napačne   izbire   izdelka,  zaradi   nepravilne   uporabe  ali  zaradi nekvalitetnega dela, ne 
prevzemamo nikakršne odgovornosti.  
 
Ta tehnični list dopolnjuje in zamenjuje vse predhodne izdaje, pridržujemo si pravico do morebitnih poznejših sprememb 
in dopolnitev. 
 
Oznaka in datum izdaje: TRC-005/20-pek, 06.02.2020 
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JUB kemična industrija d.o.o. 

Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani, Slovenija 
T: (01) 588 41 00 h.c. 
(01) 588 42 17 prodaja 
(01) 588 42 18 ali 080 15 56 svetovanje  
F: (01) 588 42 50 prodaja 
E: jub.info@jub.si 
www.jub.eu 
 
 
 

 

 

  
 
Proizvod je izdelan v organizaciji, ki je imetnik certifikatov ISO 9001:2008, 
ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 
 

 

http://www.jub.eu/

