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Stručná charakteristika 

Membránové plátno a dosky pozostávajú z jednej alebo viacerých textilných vložiek s obojstranným 

nánosom gumy, vulkanizáciou spojených do pružného celku. Gumový nános je odolný voči benzínu, 

olejom, petroleju a vykurovacím plynom. Membránové plátno a dosky sa používajú v automobilovom 

a plynárenskom priemysle 

Vlastnosti 

Vlastnosť MJ hodnota 

Farba čierna 

Hrúbka mm 0,3 0,4 0,5 0,8 1,0 2,0 3,0 

Dovolené odchýlky hrúbky mm ±0,05 ±0,05 ±0,05 ±0,06 ±0,1 ±0,15 ±0,2 

Šírka min. mm 880 

Dĺžka informatívne podľa hrúbky 

výrobku 

m 2 – 57 2 - 35 2-35 2-18 

Pevnosť po dĺžke, min. MPa 18 18 18 20 20 16 16 

Pevnosť po šírke, min. MPa 15 15 15 16 16 13 13 
Zmena hmotnosti po   24  hod/20 °C, max. 

- v zmesi benzín - benzén 75:25 

- v petroleji 

 

% 

% 

 

15 

15 

Hustota, informatívne kg.m-3 1300 

Poznámka:  

1. Vyrábaná šírka závisí od šírky dodávaného textilu 
2. Všetky hodnoty uvedené v tejto tabuľke sú stanovené z hotových výrobkov, t.j. vrátane s textilnými vložkami. 

Balenie 

Membránové plátno a dosky sú natočené do zvitku, pričom jeho maximálna dĺžka závisí na hrúbke výrobku 

(pozri tabuľku vyššie). V jednom zvitku môžu byť 3 kusy. Minimálna dĺžka jedného kusa nesmie byť menšia 

ako 2 m. Zvitky sú previazané motúzom a označené štítkom. 

Skladovanie 

Membránové plátno a dosky sa skladujú podľa STN 63 001. Výrobok je treba chrániť pred vplyvom tepla 

(slnečné lúče, sálavé teplo), svetla, ozónu, organických rozpúšťadiel, minerálnych olejov, kyselín a podobne. 

Membránové plátno a dosky sa skladujú rozvinuté (t.j. ležia celou plochou na podložke) alebo zvinuté vo 

zvitkoch postavené na čelo zvitku.  

Záručná doba 

Výrobca zaručuje kvalitu tohto výrobku po dobu 24 mesiacov od dátumu výroby za podmienka dodržiavania 

horeuvedených skladovacích podmienok. 

Upozornenie 

Výrobca garantuje u výrobku funkčnosť pri používaní výrobku v overených aplikáciách a správnom skladovaní. 

Ak má byť výrobok použitý na iné účely, než je overené je nutné si jeho použiteľnosť overiť priamo na mieste za 

podmienok, za akých bude výrobok používaný. Na takto použité výrobky výrobca nemôže dávať záruku na 

funkčnosť. 
Na riešenie špeciálnych problémov sú Vám k dispozícii naši pracovníci technického oddelenia.  

Po vydaní tejto informácie o výrobku sú všetky predchádzajúce vydania neplatné. 
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