
Výjimečně přilnavá a univer-
zální lepicí páska vhodná pro 
vytváření vzduchotěsných a 
voděodolných spojů

Testováno na odolnost vůči stár-
nutí
• Maximální spolehlivost při zkouškách 

prodyšnosti budov
• Chrání proti vlhkosti a růstu plísní 

v izolaci

Vynikající počáteční a konečná 
přilnavost
Rychlá, snadná a bezpečná aplikace

Mnohostranné využití
Přilne k většině standardních konstrukč-
ních povrchů, vhodné též pro použití ve 
venkovním prostředí.

Nosná vrstva z flexibilního 
materiálu
Snadno přilne k průrazům

Bez obsahu rozpouštědel

Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před 
každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k širokým možnostem použití a skladovacích a pracovních podmínek nene-
seme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje tech-
nické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, 
kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb nebo pokud poradce 
jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále vyvíjet 
produkty.

Obj. č. 0992 700 050 0992 700 058
Bal. 1/4/6 4
Pomocný materiál PE fólie s mřížkovou tkaninou PE fólie s mřížkovou tkaninou
Báze lepidla Akrylová disperze Modifikovaný akrylát
Barva Bílá (nosný materiál) Béžová
Šířka 60 mm 80 mm
Délka 25 m 25 m
Min./max. teplota zpraco-
vání 0 až 50 °C 0 až 50 °C

Min./max. odolnost vůči tep-
lotám -40 až 100 °C -40 až 90 °C

Odolnost vůči UV záření 3měsíce 8 týdnů
Neobsahuje rozpouštědla Ano Ano

Oblast použití
Vhodná pro vnitřní i venkovní použití (odolnost vůči UV 
záření: 8 týdnů)
• Pro stálé lepení střešních ochranných fólií, parozábran a parobrzd
• Pro lepení překrývajících se částí těchto fólií nebo spojů a otvorů
• Vzduchotěsné lepení spojů desek OSB

Páska EURASOL je ideální pro lepení parobrzd, parozábran Wütop® a střešních 
ochranných fólií Wütop® a byla pro použití s těmito fóliemi testována. Pro dosažení 
optimálních výsledků při použití vzduchotěsného systému Würth doporučujeme pou-
žívat tyto fólie Wütop®.

Návod
Pásku Eurasol upevněte k překrývají-
címu se spoji tak, že odstraníte několik 
centimetrů krycího papíru. Postupně 
odstraňujte zbývající krycí papír  
'a lepicí pásku přitlačováním přilepte 
po celé délce překrývajícího se spoje. 
Ujistěte se, že je použit dostatečný 
kontaktní tlak. Po přilepení odřízněte 
lepicí pásku nožem. Přilepenou pásku 
nevystavujte dlouhodobému namá-
hání.

Upozornění
Povrch musí být před aplikací suchý a zbavený mastnoty, pilin a prachu. Ujistěte se, 
že se na lepených místech nemůže hromadit stojatá voda.

Doklad o plnění (Pub)
• Certifikát odolnosti vůči tepelnému 

stárnutí a vlhkosti udělen univerzitou 
v Kasselu

• Vzduchotěsnost testována Fraunho-
ferovým institutem pro fyziku budov 
ve Stuttgartu v souladu s normami 
DIN 18055/DIN EN 42 a DIN 
V 4108-7/prEN 12114

• ENeV

LEPICÍ TĚSNICÍ PÁSKA EURASOL®
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