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Technický list 
Nexler STICK 
Samolepiací podkladový hydroizolačný pás z SBS 
modifikovaného asfaltu 

Technické údaje: 
Nosná vložka: sklenená rohož  
Horný povrch: spáliťalná fólie  
Typ asfaltu: SBS modifikovaný, -20˚C 
Zjavné vady: bez vád 
Dĺžka rolky: ≥10 m 
Šírka rolky: ≥0,99 m 
Priamosť: ≤10 mm na 5 m dĺžky rolky 
Množstvo na palete: 24 roliek (240 m2) 
Hrúbka: 2,5  0,2 mm 
Odolnosť voči vonkajšiemu ohňu: trieda Broof(t1), Broof(t3), 
Trieda reakcie na oheň: trieda E 
Vodotesnosť: vodotesný pri  10 kPa 
Stekanie za vyšších teplôt: 100 ˚C 
Pevnosť v ťahu: 
v pozdĺžnom smere: 450  150 N/50mm 
v priečnom smere:: 250  100 N/50mm 
Dĺžkové predĺženie: 
v pozdĺžnom smere: (3  1,5)% 
v priečnom smere: (3  1,5)% 
Odolnosť proti statickému zaťaženiu: 5 kg /met. B/ 
Odolnosť proti nárazu: 600 mm /met. A/ 
Odolnosť proti pretrhnutiu: 
v pozdĺžnom smere: 100  30 N 
v priečnom smere:: 100  30 N 
Šmyková odolnosť spoja: 
v pozdĺžnom smere: 250  100 N/50mm 
v priečnom smere: 450  100 N/50mm 
Trvanlivost po umělém stárnutí / Trvanlivosť po umelom 
starnutí: Vodotesnosť: vodotesný pri  2 kPa 
Ohybnosť za nízkych teplôt: ≤-20˚C 
 
Obsah nebezpečných látok: neobsahuje azbest ani zložky 
uhoľného dechtu 
 
Oblasť použitia výrobku 
EN 13707:2004+A2:2009 
EN 13969:2004+A1:2006 
 

     

Použitie: 

Samolepiací hydroizolačný pás NEXLER STICK sa v skladbách 
striech používa ako podkladná (spodná) vrstva viacvrstvových 
hydroizolácií striech. Možno použiť tiež pre prevádzkové 
skladby striech (terasy, balkóny). Prednosťou samolepiaceho 
pásu je jeho priame použitie (nalepenie) na podklady, ktoré 
nemôžu byť vystavené plameňu ohňa. V skladbách striech zo 
jedná najmä o tepelnej izolácie z EPS a XPS. Minimálny 
prípustný sklon strechy je ≥ 1%. 

U hydroizolácie spodnej stavby sa pás používa v jednej vrstve 
ako hydroizolácia proti zemnej vlhkosti (typ A).  

 
Podmienky použitia: 

Samolepiací hydroizolačný pás NEXLER STICK by mal byť 
navrhnutý a aplikovaný podľa technického návrhu, podľa 
platných stavebných predpisov a podrobných návrhových a 
izolačných pokynov obsiahnutých v izolačných systémoch 
NEXLER, IZOHAN a v technickom liste. 

 
Sposób stosowania: 

Samolepiací hydroizolačný pás NEXLER STICK sa po odstránení 
ochrannej snímateľné fólie zo spodnej strany aplikuje 
(stabilizuje) na podklad voľným položením (prilepením), 
prípadne ho možno aj dodatočne mechanicky kotviť s 
následným prelepením kotiev (presahom pásu alebo záplatou). 
Pás možno nalepiť na tepelnú izoláciu z EPS a XPS dosiek, 
plechové konštrukcie, drevené podklady (OSB dosky), plastové 
profily. Samolepiaci pás možno tiež nalepiť na hladké betónové 
podkłady, ale musí sa vykonať penetrácia podkladu pomocou 
asfaltového náteru IZOHAN DYSPERBIT na vodnej báze alebo 
výrobky na báze rozpúšťadiel Penetrator G7 alebo IZOHAN Br, 
IZOHAN SBS-Br. 
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Sposób stosowania: 

Podklad musí byť zbavený všetkých nečistôt - prachu, mastnoty. Musí byť rovný, objemovo stabilizovaný, dostatočne 
súdržný a pevný, suchý, nosný a nepremrznutý. 

Pozdĺžne presahy musia byť vykonané v minimálnej šírke 80 mm. Priečne presahy musia byť vykonané v minimálnej 
šírke 120 mm. U natavovanie musí byť viditeľné tečenie asfaltové hmoty po celej šírke pásu pred rozbaľujúcej sa rolí. 

Vhodná teplota pre aplikáciu je od +10 °C (vzduch a podklad). Pri teplotách nižších ako je nutné rola pásu vopred 
skladovať 24 hodín pri temperovanej teplote + 18 °C. 

Pri prechode je zo zvislej na vodorovnú plochu (napr. na atikách) musi byť do miesta prechodu použité kliny z 
minerálnej vaty alebo polystyrénu (atikové kliny). 

Podrobnosti o príprave podkladu a zváranie asfaltových pásov sú popísané v Izolačných systémoch NEXLER 
v ZÁKLADNÝCH ZÁSADÁCH PRE VYKONANIE IZOLÁCIÍ. 

 

Záruka: 

Výrobca IZOHAN sp. z o.o. poskytuje kupujúcemu na výrobok NEXLER STICK záruku v dĺžke trvania 10 rokov. 

Podmienkou pre uplatnenie práv vyplývajúcich z poskytnutej záruky je mimo iné aplikácie hydroizolačného pásu v 
súlade s platnými predpismi pre stavbu, technickým listom a plánovaným použitím špecifikovaným v Izolačných 
systémoch NEXLER. Podrobnosti o záruke poskytnuté kupujúcemu sú uvedené v záručnom liste. 

 
Doprava a skladovanie: 

Rolky NEXLER STICK sú opatrené predpísanými údajmi na etyketě, sú umiestnené na priemyselných drevených 
paletách a celá paleta je zabalená fóliou. 

Pri preprave a skladovaní musí byť úloha chránené proti vlhkosti, chránené proti slnku a umiestnené vo zvislej polohe 
v jednej vrstve spôsobom, ktorý zabraňuje pohybu a poškodeniu. Rolky by mali byť skladované na rovnom povrchu v 
množstve max. 1200 ks s minimálnou vzdialenosťou min. 80 cm od ďalšieho materiálu a min. 120 cm od radiátorov. 

Meno a číslo autorizovanej certifikačného úradu: 

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., notifikovaná osoba č. 1434  

Výrobný závod: 

Gdańsk: Polsko, 80-051 Gdańsk, ul. Sandomierska 38 
Jaślo: Polsko, 38-200 Jasło, ul. 3 Maja 101 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Upozornenie! 
Formou a obsahom tohto technického listu je vlastníkom firma IZOHAN Sp. Z o.o. a nemôžu byť použité v iných publikáciách. 
 


