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Popis Těsnicí klín 

Materiál polyuretanová pěna získána pěněním bez použití chlorovaných  
a fluorovaných uhlovodíků a těkavých organických rozpouštědel  

Objemová hmotnost 23 – 25 kg/m3 (cihlový a hnědý odstín) 18 – 20 kg/m3 (antracitový) 

Lepicí vrstva kopolymery esterů kyseliny akrylové (velmi vysoká povrchová 
přilnavost, průsvitná, odolná UV záření a stárnutí) 

Nános lepidla                                                     min. 70 g/m2 

Vlastnosti Samolepicí klínové těsnění z polyuretanové pěny. Speciální 
odvětrávací otvory umožňují odvádět nahromaděnou vlhkost. 
Vyznačuje se malou absorpcí vody, odolnosti vůči UV záření  
a procesům stárnutí.  

Distanční materiál bílý silikonizovaný papír 

Použití  těsnění pod krytiny, jednoduché i šikmé hřebeny, úžlabí  

Výhody  účinně utěsňuje místa vystavená působení vody a vlhkosti 

 má pozitivní vliv na proces větrání střechy 

 komfortní montáž díky lepicí pásce 
 

Technické údaje 

Vlastnost Jednotka                                  Hodnota 

Délka [m]                                     1 ±3 % 

Šířka [mm]                                     27 ±3 % 

Tloušťka [mm]                                     60 ±3 % 

Barva -   cihlová RAL 8004, antracitová RAL 7021, hnědá RAL 8017  

Balení         -                           100 

Počet kusů na paletě         -                         800 

Váha výrobku      [kg]                                       0,02 

Váha výrobku  
na paletě 

     [kg]                                        20 

Rozměr palety    [mm]                           1000 x 1000 x 500 

Kód EAN        -                   5901535405238 – antracitová 
                     5901535405245 – hnědá 
                     5901535405252- cihlová 

Schválení         -                         AT-15-7102/2013 
 

Použití a skladování 

Způsob použití Povrch musí být čistý a suchý, nesmí být mastný. Odstraňte 
ochrannou fólii, přiložte klín na potřebné místo a přimáčknete ho.  
Minimální pracovní teplota je +5 °C. 
 

Podmínky použití  
a skladování 

Výrobek by měl být skladován při pokojové teplotě, na suchém místě 
(vlhkost 70 %), při teplotách nad 10 °C. 
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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 
 

 

 

 

 

 


