
 
 

Technický list 07.33 Střešní bitumenový pás DenBit ALUBAND  

 

Výrobek  Je izolační páska s lepící bitumenovou vrstvou a horní vyztuženou hliníkovou 
fólii. Bitumenová vrstva má výbornou lepící vlastnost. Vnitřní sklotextilní 
mřížka zvyšuje odolnost proti přetržení apod. Hliníková vrstva prodlužuje 
celkovou životnost pásky, proti povětrnostním vlivům, UV záření a 
mechanickému poškození. 

Vlastnosti  þ Okamžitě použitelná, lepivá; 
þ Vysoká přilnavost k většině stavebních materiálů; 
þ Velmi vysoká odolnost proti klimatickým vlivům; 
þ Velmi lehce a snadno tvarovatelná do požadovaného tvaru. 

Použití  - Lemování přechodu lepenkové hydroizolace k atice; 
- Lemování oplechování střešních oken a světlíků; 
- Vyztužení rohových částí hydroizolace proti mechanickému poškození; 
- Opravy poškozených oplechování a žlabů – rýn (koroze). 
 

Balení  Šířka pásky v mm Délka v mm Počet ks v krabici 
  50 10 6 
  75 10 4 
  100 10 3 
  150 10 2 

Barva  Hliníková (Aluband), olověná (Loodband) 
   

Technické údaje      
Základ  - bitumen 

Celková tloušťka / tloušťka fólie  mm 1,5 / 0,035  
Plošná hmotnost  kg/m2 1,50  
Aplikační teplota  °C +10 / +30  

Tepelná odolnost  °C –40 / +100  
Bod měknutí  °C > +105  

Vertikální stékavost  mm 0 – 2 (při 80°C / 24 hod) 
Přilnavost k oceli  N > 250  

Poměrné prodloužení  % ≥150 (dle ČSN EN ISO 527) 
Vodotěsnost V30  l/m2. 30min. ≤ 0,2 (dle ČSN 73 2578) 

Propustnost vodních par  g/m2. 24hod  ≤ 0,31 (dle DIN 53 122) 
Přídržnost k podkladu  MPa ≥ 0,1 (dle ČSN 73 2577MPa) 

Pevnost v tahu  MPa ≥ 1,3 (dle ČSN EN ISO 527) 
Odolnost UV záření  - excelentní  

Skladovatelnost  měsíce 24 (při teplotách od +5°C do +25°C) 
     

Omezení  Mimo jiné není vhodné pro použití za vlka a mokra. 
Podklad  Musí být čistý, pevný, bez volných částic prachu a mastnot. 
Pokyny  Za chladného počasí doporučujeme pásku cca 60 min skladovat při pokojové 

teplotě, z důvodu zvýšení přilnavosti a lepivosti k podkladu. Pásku lepíme na 
podklad po sejmutí ochranné fólie. Ihned po nanesení vyhladíme vlhkým 
hadrem nebo válečkem. 

Čištění  Materiál: ihned lakový benzín 
Ruce: voda a mýdlo, reparační krém na ruce 

Bezpečnost  Nevystavuje se 
Aktualizace  Aktualizováno dne: 04.04.2011 Vyhotoveno dne: 17.02.2002 

 
Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, 
výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých 
podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených 
informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel 
je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení. 

 


