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Popis Expanzní polyuretanová pěnová páska 

Materiál pružná polyuretanová pěna s akrylovou lepicí suspenzí vyztuženou 
síťkou, lepidlo neobsahuje rozpouštědla 

Objemová hmotnost                             35 kg/m3 (±10%) dle ISO 845 

Lepicí vrstva                                                 min. 80 g/m2  

Pevnost při odtržení 
(180°C) 

       10 N/25 mm po 20 minutách; 12 N/25 mm po 24 hodinách 
                                      

Distanční materiál silikonizovaný bílý papír 

Vlastnosti Samolepicí páska vyrobená z pružné polyuretanové pěny 
impregnovaná modifikovaným akrylem, která zvyšuje odolnost  
a trvanlivost výrobku. Má schopnost pětinásobné expanze vzhledem 
k počáteční tloušťce, což umožňuje velmi účinně utěsnit všechny 
střešních spoje. Páska je chemicky neutrální, odolná UV záření  
a povětrnostním podmínkám.   

Použití  expanzní páska pro utěsnění úkosů, úžlabí, střešních hřebenů, 
dilatací a mezer 

 pro styk se stavebními materiály 

Výhody  perfektní pro utěsnění míst, u nichž se vyžaduje odolnost proti 
působení větru, vody a sněhu 

 přizpůsobuje se nerovnostem povrchu, absorbuje pohyby 
spojů 

 pětinásobná expanzní schopnost  
 

Technické údaje 

Vlastnost Jednotka                                             Hodnota 

Délka [m]                                   3,3m/ 4,0m (±0,05) 

Šířka [mm]                                              20 (±1) 

Počáteční tloušťka [mm]                                        10 mm/8 mm 

Tloušťka  
po expanzi 

[mm]                                     ≥45 (±2)/ ≥36 (±2) 

Barva -                                                 šedá 

Balení         -                                     12 

Počet kusů na paletě         -                                             1200/ 1050 

Rozměr palety     [mm]                                      1200 x 800 x 1800  

Váha výrobku      [kg]                                     0,17/0,19 

Váha výrobku  
na paletě 

     [kg]                                      228;224 

Schválení          -                            AT-15-7102/2013 
 

Použití a skladování 

Způsob použití, montážní 
návod 

Páska se pokládá na suchý a čistý povrch. 

Podmínky použití  
a skladování 

Výrobek by měl být skladován při teplotě vyšší než 10 °C na suchém 
místě se vzdušnou vlhkostí do 70 %.  
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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 

 


