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Popis Hřebenový ventilační kartáč 

Materiál PVC + polypropylenová vlákna 

Délka vlasu  75 mm 

Vlastnosti Univerzální hřebenový větrací kartáč, který chrání hřeben před 
pronikáním vody a nečistot. Systém ventilačních otvorů zabraňuje 
hromadění vlhkosti pod střešní krytinou. Je vyrobený z pružného PVC 
– snadno se přizpůsobuje krytině. 

Použití  pro utěsnění a větrání hřebene a rohů střechy 

Výhody  univerzální 

 chrání před nečistotami 

 přizpůsobí se tvaru střešních tašek     
 

Technické údaje 

Vlastnost Jednotka                                               Hodnota 

Délka [m]                                                     1 

Šířka [mm]                                                   190 

Barva a kód EAN - antracitová RAL 7021 – 5901535403876 
sv. hnědá RAL 8017 – 5901535403883 

cihlová RAL 8004 – 5901535403890 
černá RAL 9005 – 5901535403906 

kaštanová RAL 3009 – 5901535403913 

Hmotnost výrobku      [kg]                                   0,85 

Hmotnost palety      [kg]                                    225 

Balení         -                                     20 

Počet kusů na paletě         -                                                   240 

Rozměr palety    [mm]                                    1200 x 800 x 1800  

Schválení        -                            AT-15-7102/2013 
 

Použití a skladování 

Způsob použití, montážní 
návod 

Ventilační kartáč je vyroben z velmi kvalitního PVC a může být 
montován na téměř kterýkoliv střešní profil, za jakéhokoliv počasí, a to 
i na mokré povrchy, což je jeho velkou výhodou. Montuje se přímo na 
hřebenovou lať. Kartáč není možné pokládat v rozích střechy.  
 

Podmínky použití  
a skladování 

Teplotní odolnost -40 °C až +90 °C. 

 
Obrázek výrobku 
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Uvedené informace a doporučení jsou poskytnuté v dobré víře na základě našich nejlepších 
znalostí, výzkumu a zkušeností. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za následky nesprávného nebo 
chybného používání našich výrobků. Každý uživatel tohoto výrobku musí pomoci všech možných 
prostředků zjistit, včetně vstupní kontroly výrobku a vhodnosti podmínek, použitelnost dodaného 
materiálu pro určený účel použití.  
Informace o výrobku naleznete na webové stránce www.corotop.com.pl 

 


