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Popis Bitumenový pokrývačský pás 

Složení modifikovaný bitumen pokrytý vrstvou hliníku 

Tloušťka 1,0 mm 

Vlastnosti Samolepicí bitumenový pás pokrytý hliníkovou vrstvou jako bariéra 
proti atmosférickým srážkám. Odolává povětrnostním vlivům, UV 
záření a stárnutí. 

Použití  těsnicí pás pro všechny druhy pokrývačských prací 

Výhody  účinně utěsňuje místa vystavená působení vody, větru  
a vlhkosti 

 vysoká lepivost a přilnavost 

 univerzální 

 snadná montáž 
 

Technické údaje 

Vlastnost Jednotka                                  Hodnota 

Délka [m]                                       10 

Šířka [mm]                                  150, 300 

Barva -           černá RAL 9005, cihlově červená RAL 8004,  
          hnědá RAL 8017, hliníková 

Pevnost v tahu        N                         >200 

Pracovní teplota      [°C]                   +5 až + 40 

Teplotní odolnost      [°C]                   -20 až +80 

Balení         -           2 (150 mm), 1 (300 mm) 

Počet kusů na paletě         -    240 (150 mm), 120 (300 mm) 

Váha výrobku      [kg]                    2,7 (150 mm), 5,2 (300 mm) 

Váha výrobku  
na paletě 

     [kg]                  668 (150 mm), 644 (300 mm) 

Rozměr palety    [mm]                              1200 x 800 x 1600 

Kód EAN        - 5901535405771(150mm)-hliníková-5901535405818(300mm) 
5901535405788(150mm)-černá - 5901535405852(300mm) 
5901535405795(150mm)-hnědá - 5901535405832(300mm) 
5901535405801(150mm)-cihlová - 5901535405849(300mm) 

Schválení         - AT-15-7102/2013 
 

Použití a skladování 

Způsob použití Povrch musí být čistý a suchý. Odstraňte ochrannou fólii, položte pás 
na potřebné místo a přimáčknete ho.  
1. Pás by se měl pokládat v pořadí spodní část komína, boky a nakonec 
za komínem. Dovoluje-li to konstrukce střechy, doporučuje se použít 
pás ve dvou překrytých pásech. Délka pásu musí být dostatečná, 
v závislosti na uspořádání střešních tašek. 
2. Ve spodní části komínu se pás lepí ke komínu a na vlny střešních 
tašek pod komínem. 
 

Podmínky použití  
a skladování 

Skladujte při pracovní teplotě, v suchých, uzavřených prostorách 
chráněných před slunečním svitem. Kontakt s chemikáliemi, zejména 
rozpouštědly může pás poškodit.  
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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 
 

 

 

 

 

 


