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TECHNICKÝ LIST 
 

Samolepicí butylový pás 150 mm  
 

Vysoce flexibilní samolepicí butylový pás 
 

VLASTNOSTI A ZPŮSOBY POUŽITÍ: 

 pro vnitřní a vnější použití 

 pro stěny a podlahy 

 spolehlivá fixace balkonových profilů 

 pro parotěsné napojení na konstrukce 

 pro spolehlivé napojení hydroizolačních stěrek na dřevěné, PVC a jiné 
problematické konstrukce  

 
 

 
SLOŽENÍ: Butyl-kaučuk s polypropylenovou textilií. 
 
TECHNICKÉ PARAMETRY: 

 
Tloušťka 0,8 mm 
Šířka 150 mm 

 
PŘÍPRAVA PODKLADU: Podklad musí být vyzrálý, pevný, bez prachu a nesoudržných částí a bez filmotvorných hmot 
se separačním účinkem. Savé podklady předem ošetříme penetrací Cemix Základní penetrace nebo Cemix Penetrace 
Podlahová nebo Hloubková. Dřevo a PVC předem zdrsníme.  

 
ZPRACOVÁNÍ: Pás aplikujeme na předem připravený podklad nebo na první vrstvu hydroizolační stěrky Cemix. Z pásky 
o předem připravené délce se odstraní krycí papírová fólie, následně nalepí na izolované plochy, řádně přitlačí a 
dotvaruje. Při napojování dvou izolačních pásek (tzv. za sebou) je nutno provést vzájemný přesah (min. 5 cm)! 
 
UPOZORNĚNÍ: 
 Přípravek je přírodní produkt bez vedlejších účinků na životní prostředí. 
 Nespotřebované zbytky a kontaminované obaly lze likvidovat jako stavební odpad (viz bezpečnostní list). 
 Pouze zcela vyprázdněné a čisté obaly mohou být předány k využití recyklací. 

 
PRVNÍ POMOC, BEZPEČNOST A HYGIENICKÉ PŘEDPISY: Viz bezpečnostní list výrobku. 
 
SKLADOVÁNÍ: Výrobek skladujte v suchu v originálních obalech – chraňte před poškozením, působením vody a vysoké relativní vlhkosti vzduchu. 
Při dodržení uvedených podmínek je skladovatelnost bez omezení. 
 
EXPEDICE: Výrobek se dodává balený v papírových obalech po 10 bm na paletách krytých fólií. 
 
KVALITA: Kvalita produktů je trvale kontrolována v našich laboratořích. Ve výrobě je provozován systém řízení výroby a uplatňován certifikovaný 
systém managementu kvality podle ISO 9001 (průběžný dozor a případné prokazování shody je zajištěno TZÚS Praha, AO č. 204). 
 
VÝROBCE: LB Cemix, s.r.o, Tovární 36, 373 12 Borovany 
 
PLATNOST: Od 06. 06. 2021 
 
Jelikož použití a zpracování výrobku nepodléhá našemu přímému vlivu, neodpovídáme za škody způsobené jeho chybným použitím. Vyhrazujeme si 
právo provést změny, které jsou výsledkem technického pokroku. Tímto vydáním pozbývají platnosti všechna předešlá vydání. 
 


