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Datum revize: 14.5.2012 

SOUDABAND SAMOLEPÍCÍ LEMOVKA  

Poznámka: Informace obsažené v tomto dokumentu jsou výsledkem našich testů a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Různorodost materiálů, podkladů, počet jejich možných 
kombinací a způsobů aplikací je tak vysoký, že není možné obsáhnout jejich úplný popis. Z těchto důvodů nemůžeme obecně přijmout odpovědnost za dosažené výsledky. V každém 
případě doporučujeme aplikaci předem vyzkoušet  
 
INVA Building Materials s.r.o., Bečovská 1027/20, 104 00 Praha-Uhříněves, Tel.: +420 558 436 174, www.soudal.cz 

 
Kvalitní samolepící páska vyrobena z bitumenových elastomerů s ochrannou hliníkovou fólií, určena k 
snadnému a rychlému použití, k zakrytí plochých i úhlových spojů střešních prvků, komínů, světlíků, okapů a 
odtoků. Funkční bezprostředně po nalepení. 
 
Technická data:  

Báze bitumenové elastomery, hliníková ochranná vrstva 

Konzistence  samolepící těsnící páska 

Aplikační teplota +5°C až +25°C 

Teplotní odolnost -20°C až +80°C 

Vodovzdornost velmi dobrá 

 
 
 
 
 
 
 
Charakteristika: 
 samolepící s vysokou lepící schopností 
 vodotěsná - odolná nepříznivému počasí 
 velmi snadná aplikace - formovatelná podle tvaru podkladu 
 okamžitě po aplikaci funkční odolává UV záření 
 
Příklady použití: 
 opravy prasklin a spojů ve střešních konstrukcích  
 těsnění spojů kolem střešních elementů (komínů, světlíků, 

střešních oken, odtoků …)  
 těsnění a opravy zatékání prasklých okapů a odpadových 

rour  
 těsnění úhlových spár a spojů ve střešních konstrukcích 
 
Vhodné povrchy: 
Podklady: živičné střešní povrchy, plech a veškeré běžné 
stavební materiály. 
 
Provedení: 
Šířka: 7,5 cm, 10 cm, 15 cm, 22,5 cm, 30 cm 
Balení: role – návin 10 m 
Barva: hliník, grafit, terracotta 
 
Skladovatelnost: 
Minimálně 12 měsíců od data výroby v neotevřeném původním 
obalu při teplotách +5°C až +25°C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pracovní postup: 
Povrch: čistý, suchý, bez prachu, odpadajících částic a 
mastnoty 
Způsob použití: Zvolte vhodnou šíři pásky. Uřízněte z role 
požadovanou délku pásky, odstraňte ochrannou vrstvu a silně 
přitiskněte samolepící stranou na požadované místo. 
Překontrolujte, zda je páska plně přilepena.  Nalepenou pásku 
dále uhlaďte od středu do stran nejlépe pevným válečkem tak, 
aby nedocházelo k vytváření vzduchových bublin. Ujistěte se, 
že došlo k dokonalému spojení podkladu a samolepící vrstvy. 
Při navazování jednotlivých pásů zajistěte jejich překrytí min. 25 
mm. Při manipulaci a uhlazování zabraňte porušení svrchní 
hliníkové ochranné vrstvy! Čistit lze ředidlem White Spirit 
(lakový benzín). 
Upozornění: Během chladného počasí zajistíte kvalitní lepivost 
bezprostředním skladováním samolepicí lemovky Soudaband v 
teplé místnosti. 
 
Bezpečnost a hygiena:  
Dodržujte běžné zásady bezpečnosti a hygieny práce. 


