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Popis Hřebenový pás vyrobený ze dvou pásů plisovaného hliníku a dvojité 

polypropylenové tkaniny s velmi vysokou odolností proti UV záření. 
Butylový 30 mm široký samolepicí pás a pružné profilované okraje 
umožňují snadnou montáž. Odolává mechanickému poškození, 
povětrnostním vlivům a UV záření.  

Materiál látka, 20 cm černá/bílá 
hliník, 75 mm x 0,14 mm 

butyl, 30 mm x 1 mm 

Použití  speciální pás pod hřeben, nároží, hřbet a hřebenáče 
s prodlouženou životností, kterou zajišťují vysoce kvalitní 
stabilizátory UV záření  

Výhody  utěsňuje a odvětrává hřebenový prostor 

 chrání před povětrnostními vlivy 

 zefektivňuje proces odvádění vody a vlhkosti 

 univerzální, možné použít u všech typů střešních krytin 

 šitý a současně lepený spoj pro maximální trvanlivost 

 odolný UV záření 

 snadná montáž     
 

Technické údaje 

Vlastnost Jednotka                                               Hodnota 

Délka [m]                                                     5 

Šířka [mm]                                                   310 

Barva a kód EAN - antracitová RAL 7021 – 5903364601270 
sv. hnědá RAL 8017 – 5904645243103 
tm. hnědá RAL 8019 – 5904645243110 

cihlová RAL 8004 – 5903364601362 
černá RAL 9005 – 5903364601379 

kaštanová RAL 3009 – 5903364601386 
purpurová RAL 3004 - 5903364601263 

Balení         -                                     4 

Počet kusů na paletě         -                        144 rolí = 36 kartonů = 6 vrstev 

Rozměr palety [mm]                                    1200 x 800 x 2100  

Schválení -                            AT-15-7102/2013,  
prohlášení o shodě 01/01/2014 z 20. 01. 2014 

 

Použití a skladování 

Způsob použití, montážní 
návod 

Určeno pro větrání a ochranu střešních hřebenů. Pás se umisťuje na 
hřebenové latě pod hřebenáče všech druhů střešních krytin. Je vhodný 
pro šikmé hřebenové latě. Montáž dle návodu. 
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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 

 


