
Popis
Hliníková fólia jednostranne potiahnutá vrstvou bitúmenového

elastomeru.  

Forma dodania
jednostranne lepiacia páska hrúbka 1,3mm potiahnutá

linerom a navinutá do role

dĺžka role 10m

hrúbka pásky: 1,3mm

šírka pásky (mm): 45 / 50 / 75 / 100

ďalšie rozmery na vyžiadanie

Technická specifikace
Vlastnosti Norma Klasifikácia

Trieda horľavosti DIN 4102 B2

Aplikačná teplota +5 °C až +30 °C

Teplotná odolnosť -30 °C až +80 °C

Doba skladovania 12 mesiacov v neotvorenom originálnom balení

Skladovacia teplota +10 °C až +25 °C

Príprava
podkladové plochy musia byť suché, odmastené, zbavené

prachu, nečistôt a všetkých voľných častíc

veľmi savé povrchy odporúčame najskôr impregnovať

primerom ME901 alebo ME902

po použití primeru ME901 alebo ME902 pri bežnej teplote

je potrebné nechať podklad odvetrať 10 až 40 minút

výdatnosť primeru záleží na savosti a pórovitosti podkladu

Spracovanie
odrežte ME104 Bitumen Alu na požadovanú dĺžku

odstráňte ochranný papier (liner), prilepte fóliu na podklad

a dôkladne pritlačte rukou alebo prítlačným valčekom, aby

sa vytlačili vzduchové bubliny

ME104

Bitumen Alu

Univerzálne použiteľná samolepiaca fólia, slúži

predovšetkým k utesneniu, izolácii a napojeniu

priľahlých konštrukcií. Veľmi vhodná je k

tesneniu spojov kovu, plastu, odkvapových

žľabov, oplechovaniu atík, strešných okien,

potrubí od kachlí, hrebeňa strechy, stien,

drenážnych trubiek. Aplikovateľná na murivo,

omietku, betón, drevo, kov, oceľ, zinok, hliník a

sklo. 

Hlavní výhody

špeciálna krycia fólia, zabraňuje

kapilárnemu prieniku vlhkosti

UV odolná

vodotesná

veľmi ľahké, rýchle a lacné tesnenie spojov

a špár. 



Bitumen Alu

Technický servis
Na vyžiadanie je k dispozícii neustála
technická podpora.

Dodatočné informácie
Vyššie uvedené informácie sú poskytnuté
podľa našich najlepších znalostí. Po celú dobu
si vyhradzujeme právo na zmenu receptúry
nášho

produktu. Kupujúci by si mal vyžiadať
najaktuálnejšie informácie k vyššie
zmienenému produktu. Aplikácie, ako aj
podmienky počas aplikácie, nemáme pod
kontrolou, a preto zodpovednosť za ne nesiete
vy. Nepreberáme zodpovednosť plynúcu z tohto
technického listu. Dodávky sa riadia výlučne
našimi všeobecnými dodacími a platobnými
podmienkami.
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