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Popis                                   Pás komínový samolepicí 

Charakteristika Vyrobeno ze dvou vrstev termoplastického materiálu vyztuženého 
roztažitelnou hliníkovou síťkou. Vnější vrstva je plně odolná vůči 
povětrnostním vlivům a její barva je přizpůsobena barvě střechy. 
Vnitřní vrstva má funkci těsnicí a samolepicí. Usnadňuje dokončovací 
práce tvarováním spojů se stojatými švy. Hliníková síťovaná výztuž 
zpevňuje pás, zachovává potřebný tvar po instalaci a současně 
umožňuje používat běžné nářadí (např. nůžky na plech). Pro snadnější 
montáž je komínový pás celoplošně opatřen ze spodní strany 
butylovou samolepicí vrstvou.   

Vlastnosti Při správném použití má pás trvalou odolnost vůči povětrnostním 
podmínkám a stárnutí. Výrobek si zachovává své vlastnosti od -40 °C 
do +80 °C. Termoplastické vrstvy a lepicí pásky neobsahují 
rozpouštědla, těžké kovy ani halogenované sloučeniny. Vzhledem 
ke své roztažitelnosti se přizpůsobí tvaru a sklonu střechy, poskytuje 
hermetickou a parotěsnou bariéru. Struktura povrchu pásky trvale 
chrání před znečištěním a změnou barevného odstínu. Přídavné 
butylové pásky zabraňují pronikání vody. Lepidlo je navrženo tak, aby 
umožnilo montáž při teplotách nad +5 °C.     

Přilnavost Výrobek je samolepicí s velmi dobrou přilnavostí k běžným stavebním 
materiálům. V případě styku s plasty se mohou uvolňovat 
změkčovadla. Povrch musí být suchý a zbavený nečistot. 

 

Technické údaje 

Vlastnost Jednotka                                  Hodnota 

Materiál -                butylová guma/ hliníková síťka 

Délka [m]                                        5 

Šířka [mm]                                      280 

Tloušťka [mm]                               2,0 ± 0,2 mm 

Barva -    černá RAL 9005, cihlová RAL 8004, sv. hnědá RAL 8017,   
                     antracitová RAL 7021 

Pracovní teplota      [°C]                 +5 až + 40 

Počet kusů na paletě         -                        40 

Váha výrobku – bal.      [kg]                                      4,1 

Váha pásu  
a váha lepicích pásků 

     [g/m2] 
     [g/bm] 

                             3 400 ± 10 % 
                                 62 ± 5 % 

Lepivost butylových 
pásků 

   [N/mm]                            > 0,5  

Lepivost spodní části 
pásu 

   [N/mm]                                    > 0,2  

Pevnost v tahu  
při 50 % prodloužení 

   [N/mm]                                      > 2    

Pevnost v tahu  
při 10 % prodloužení 
v příčném směru  

   [N/mm]                                     ≥  4 
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Použití a skladování 

Skladování a bezpečné 
zacházení 

Pás skladujte v původním balení, aby nedošlo ke znečištění. 
Skladovatelnost 12 měsíců při teplotách do +30 °C. Chraňte před 
mrazem a zvlhnutím. Ochrannou fólii odstraňte těsně před použitím. 
 
Při práci na střeše dodržujte všechna bezpečnostní opatření. Snažte se 
vyhnout kontaktu lepicích pásků a vnitřní části lepicího pásu s kůží. Před 
přestávkou a po ukončení práce si umyjte ruce vodou s mýdlem.  

Čištění, odstraňování Větší částí odstraňte mechanicky. Zbytky dočistěte přípravkem na bázi 
solventní nafty.  
Nespotřebované části pásu a odpadní pás po demontáži je 
vícedruhovým odpadem, který neobsahuje nebezpečné látky. 
Ochranná fólie patří do plastového odpadu, neobsahuje nebezpečné 
látky. 

 
 
 
 
 
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 
 

 

 

 

 

 


