
   
 
 
 
 
 

Technický list 07.33 Strešný bitúmenový pás DenBit ALUBAND 

 

Výrob ok  Je izolačná páska s lepiacou bitúmenovou vrstvou a hornou vystuženou 
hliníkovou fóliou. Bitúmenová vrstva má výbornú lepiacu vlastnosť. Vnútorná 
sklotextilná mriežka zvyšuje odolnosť proti pretrhnutiu a pod. Hliníková vrstva 
predlžuje celkovú životnosť pásky, proti poveternostným vplyvom, UV žiareniu 
a mechanickému poškodeniu. 

Vlastnosti   � Okamžite použiteľná, lepivá; 
� Vysoká priľnavosť k väčšine stavebných materiálov; 
� Veľmi vysoká odolnosť proti klimatickým vplyvom; 
� Veľmi ľahko a jednoducho tvarovateľná do požadovaného tvaru. 

Použit ie  - Lemovanie prechodov lepenkovej hydroizolácie k atike; 
- Lemovanie oplechovaných strešných okien a svetlíkov; 
- Vystuženie rohových častí hydroizolácie proti mechanickému poškodeniu; 
- Opravy poškodených oplechovaní a žľabov – ríms (korózia). 

Balenie   Šírka pásky v mm Dĺžka v mm Počet ks v krabici 
  50 10 6 
  75 10 4 
  100 10 3 
  150 10 2 

Farba  Hliníková (Aluband), olovená (Loodband) 
   

Technické údaje       
Základ  - Bitúmen 

Celková hrúbka / hrúbka fólie  mm 1,5 / 0,035  
Plošná hmotnosť  kg/m2 1,50  
Aplikačná teplota  °C +5 / +30  
Tepelná odolnosť  °C –40 / +100  

Bod mäknutia  °C > +105  
Vertikálna stekavosť  mm 0 – 2 (pri 80°C / 24 hod) 

Priľnavosť na oceľ  N > 250  
Pomerné predlženie  % ≥150 (podľa STN EN ISO 527) 

Vodotesnosť V30  l/m2. 30min. ≤ 0,2 (podľa STN 73 2578) 
Priepustnosť vodných pár  g/m2. 24hod  ≤ 0,31 (podľa DIN 53 122) 

Priľnavosť k podkladu  MPa ≥ 0,1 (podľa STN 73 2577MPa) 
Pevnosť v ťahu  MPa ≥ 1,3 (podľa STN EN ISO 527) 

Odolnosť UV žiarenia  - excelentná  
Skladovateľnosť  mesiace 24 (pri teplotách od +5°C do +25°C) 

     
Obmedzenie  Okrem iného nie je vhodné pre použitie za vlka a mokra. 

Podklad   Musí byť čistý, pevný, bez voľných častíc prachu a mastnôt. 
Pokyn y  Za chladného počasia odporúčame pásku cca 60 min skladovať pri izbovej 

teplote, z dôvodu zvýšenia priľnavosti a lepivosti k podkladu. Pásku lepíme na 
podklad po strhnutí ochrannej fólie. Ihneď po nanesení vyhladíme vlhkou 
handrou alebo valčekom. 

Čis tenie  Materiál : ihneď lakový benzín 
Ruky: voda a mydlo, reparačný krém na ruky 

Bezpečnos ť  Nevystavuje sa 
Aktualizá cia  Aktualizované dňa: 04.04.2011 Vyhotovené dňa: 17.02. 2002 

 
Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom 
testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať 
najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za 
žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácii. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je 
povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické 
oddelenie. 
 

 


