vysoce výkonná lepicí páska se speciální fólií

Těsnicí systém pro
izolace STEICO

| DOPORUČENÉ POUŽITÍ
Přelepení spár a styků dřevovláknitých desek
STEICO v kombinaci se základním nátěrem
STEICOmulti primer.
Pro přelepení styků a spojů ve fóliovém
systému STEICO.
Pro přelepení spojů izolačních klínů
pro montáž pod parapet STEICOfix.

• bez obsahu rozpouštědel
• vysoce odolná proti UV záření a stárnutí
• vysoce odolná proti vlhkost / dešti
• pro použití v interiérech a chráněných exteriérech
• teplota pro zpracování od −10 °C (podklad musí být suchý a bez námrazy)
• odolná vůči teplotám od −40 do +100 °C

Další informace najdete na internetových stránkách www.steico.com/cz

| DODÁVKY STEICOmulti tape F

Lepicí pásku STEICOmulti tape F skladujte v
suchu při teplotě +5 °C až +25 °C.

| POKYNY
Lepicí pásku STEICOmulti tape F chraňte
před horkem, mrazem a světlem.

Šířka
60 mm
100 mm
150 mm
60 mm (rozříznutí 20/40)

Délka role
25 m
25 m
25 m
25 m

Balení
10 rolí/krabice
6 rolí/krabice
4 role/krabice
10 rolí/krabice

| TECHNICKÉ ÚDAJE STEICOmulti tape F
Lepidlo
Nosič lepidla
Barva
Tloušťka (bez krycího papíru)
Odolnost vůči teplotám
Odolnost proti UV záření
Teplota pro zpracování
Minimální sklon střechy

akrylátová disperze, bez obsahu rozpouštědel
jednostranně lepící speciální fólie s polyesterovou tkaninou, stabilizovaná
šedá
cca 0,3 mm
-40 až +100 °C
12 měsíců
> -10 °C,
podklad musí být suchý a bez námrazy
10°

| VZPRACOVÁNÍ STEICOmulti tape F
Zpracování ve fóliovém systému STEICO
• Podklad musí být nosný, suchý a zbavený prachu a mastnoty
• Pásku STEICOmulti tape F přiložte tak, aby hrana fólie procházela jejím středem, postupně
odstraňujte krycí papír a lepicí pásku přitlačováním přilepte
• Rozříznutý krycí papír usnadňuje lepení rohů, protože lze nejdříve strhnout jen jeden proužek
krycího papíru
• Pásku STEICOmulti tape F přilepte tak, aby nebyla příliš napnutá a netvořily se na ní záhyby
Působí-li na podklad tažné síly, musí být dodatečně mechanicky připevněn
• Lepené spoje se nesmějí nacházet ve stojaté vodě. Lepené spoje se rovněž nesmějí používat při
stavbě saun a bazénů
Zpracování u dřevovláknitých desek STEICO
• Dřevovláknité desky STEICO ošetřete v oblasti lepeného spoje základním nátěrem
STEICOmulti primer
• Po dostatečném odvětrání (až když je nátěr průsvitný) přiložte pásku STEICOmulti tape F
o šířce 100 mm nebo 150 mm, odstraňte krycí papír a pásku přitlačováním přilepte
• Lepená plocha na dřevovláknité desce musí činit min. 50 mm
• Pro lepší přídržnost pásky je doporučováno použití přitlačeného válečku

Stavební systém z přírody

www.steico.com/cz
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