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Popis Samolepicí plisovaný komínový těsnicí pás na bázi olova se silnou 

vrstvou butylu. 

Materiál                         dle ČSN EN 12659 Olovo a slitiny olova 

Povlak                             polyesterový lak o tloušťce 10 µm 

Tloušťka                                                 olovo 0,3 mm 

Lepicí vrstva černý butyl 1,0 mm 
hustota: 1,65 ± 0,05 g/cm3 

                        pevnost při odtržení: >25 (35 ±10) N/24 mm 
                                          rozpouštědla: neobsahuje 
                  odolnost vůči stárnutí: dobrá, rovněž za tepla a vlhka 

Vlastnosti Samolepicí plisovaný komínový těsnicí pás na bázi olova se silnou 
vrstvou butylu. Výrobek se vyznačuje mimořádnou ohebností, která 
usnadňuje jeho montáž. Odolává procesům stárnutí a působení 
atmosférických podmínek včetně záření UV.  

Použití  speciální těsnicí pás pro průchod komínů, vikýřů a oken 
střešní krytinou.   

Výhody  univerzální, lepí na hladkém i drsném povrchu 

 komfortní a rychlé utěsnění komína, oken nebo arkýře 

 chrání proti negativnímu působení větru a srážek 

 snadná montáž     
 

Technické údaje 

Vlastnost Jednotka                                               Hodnota 

Délka [m]                                                     5 

Šířka [mm]                                                   300 

Barva -    černá RAL 9005, cihlová RAL 8004, sv. hnědá RAL 8017,   
               antracitová RAL 7016, kaštanová RAL 8012 

Teplotní odolnost:       [°C]                                                  - 40   

Pracovní teplota:       [°C]                             5 °C až 40 °C 

Balení         -                                     1 

Počet kusů na paletě         -                                                  40 

Rozměr palety     [mm]                                    1200 x 800 x 800  

Kód EAN          - 5903364606091 – antracitová, 5903364606107 – cihlová, 
5903364606114 – černá, 5903364606121 – kaštanová, 
5903364606138 – světle hnědá  

Schválení          -                            AT-15-7102/2013 
 

Použití a skladování 

Způsob použití, montážní 
návod 

Povrch musí být čistý a suchý. Odstraňte ochrannou fólii, položte pás 
na potřebné místo a přimáčknete ho.  
1. Pás by se měl pokládat v pořadí spodní část komína, boky a nakonec 
za komínem. Dovoluje-li to konstrukce střechy, doporučuje se použít 
pás ve dvou vzájemně překrytých pásech. Délka pásu musí být 
dostatečná, v závislosti na uspořádání střešních tašek. 
2. V rozích by pás měl mít provedení formou stojatého švu nebo 
zapakováním. Spoje pásu by měly mít stejnou výšku. 
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3. Ve spodní části komínu se pás lepí ke komínu a na vlny střešních 
tašek pod komínem. 
4. Následným krokem je upevnění komínové Lišty komínové CoroLINE 
pomocí hřebů nebo vrutů. Spojení lišty s komínem se přetmelí. 

Podmínky použití  
a skladování 

Pokud je to možné, vyhněte se dlouhodobému a přímému kontaktu 
butylu s pokožkou. Před přestávkou nebo na konci práce si umyjte 
ruce.  
Role by měly být skladovány při pokojové teplotě, v suchu, chráněné 
před slunečním svitem. Pásy jsou vyrobené z olověného plechu  
a proto by měly být skladovány v původním balení chráněné před 
poškozením. Přeprava by měla být prováděna krytými vozy. Kontakt 
s chemikáliemi, zejména rozpouštědly může pás poškodit.  
Na výrobek je poskytovaná záruka pouze za podmínek dodržení 
pokynů uvedených výrobcem. Výrobce si vyhrazuje právo odmítnout 
uznání reklamace při nedodržení uvedených pokynů. 

 
 
 
 
 
Obrázek výrobku 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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 

 


