
 
 

Technický list 08.55 Butylová páska pro lepení parozábran 

 

Výrobek   Extrudovaná měkká páska z polyisobutylenu určená pro lepení a těsnění 
parotěsných fólií. 
 

Vlastnosti   � Velmi měkká, poddajná, snadno aplikovatelná; 
� Výborná přilnavost ke stavebním materiálům včetně plastů; 
� Vysoce odolná proti vlhku, oxidaci, chemickým výparům a UV záření; 
 

Použití   - Lepení parotěsných střešních fólií, lepení hydroizolačních střešních fólií; 
- Lepení koncových střešních spojů ve střešních konstrukcích; 
- Podpůrné lepidlo pro veškeré laminované materiály; 
 

Balení   Šířka (mm ) x tlouš ťka (mm)  délka (m)  počet ks / kartón  
  15 x 1 45 volně 
  19 x 1 45 volně 
  15 x 2 22,5 volně 

Barva   Černá   
     

Technické údaje      
Základ   polyisobutylen 

Hustota  g/cm3 1,6  
Tepelná odolnost  °C -40 / +90  
Aplikační teplota  °C +4 / +45  

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  ≤ 0,3 dle DIN 53 122 
Přídržnost k podkladu  MPa ≥ 0,10 dle ČSN 73 2577 
Přilnavost k podkladu  N/cm2 12  

Přilnavost v odlupu  N/cm2 11  
Síla stlačitelnosti  N/cm2 4  

Odolnost UV záření  - velmi dobrá  
Skladovatelnost  měsíce 24 (při teplotách od +10°C do +35°C) 

   
Podmínky skladování   V originálních uzavřených obalech v suchých prostorách, chráněny před 

prachem, žárem, vlhkostí, UV zářením a chemickými výpary. 
 

Podklad   Aplikujeme na předem očištěný podklad zbavený prachu mastnot a volných 
částic. 
 

Pokyny   Aplikujeme na předem připravený podklad. Lepený materiál zvolna přiložit a 
silně přitisknout. Dbejte přítlaku po celé délce lepeného spoje  
 

Čišt ění  Materiál: technický benzín  
Ruce: pasta na ruce, mýdlo a voda 

Aktualizace   Aktualizováno dne: 02.11.2009 Vyhotoveno dne: 23.12.2003 
    

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. 

 


