
 

 
 

Technický list  
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SOUDABAND ACRYL T90 

Poznámka: Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sú výsledkom našich testov a skúseností a sú uvedené v dobrej viere. Rôznorodosť materiálov, podkladov, počet ich možných 
kombinácií a spôsobov aplikácie je tak vysoký, že nie je možné obsiahnuť ich úplný popis. Z týchto dôvodov nemôžeme všeobecne prijať zodpovednosť za dosiahnuté výsledky. 
V každom prípade odporúčame aplikáciu vopred vyskúšať.  
 
INVA BuildingMaterials s.r.o.,Bečovská 1027/20, 10400, Praha-Uhříněves, Tel.: 558 436175, www.soudal.cz 

 
Soudaband Acryl T90 je predstlačená expanzná páska na báze impregnovanej polyuretánovej peny určená 
na elastické utesnenie špár v stavebníctve a priemysle. Odoláva poveternostným vplyvom, po aplikácii je 
okamžite funkčná. Na jednej strane je opatrená samolepiacou vrstvou. Vytvára paropriepustný a vodotesný 
spoj. 
 
Technické dáta: 
Materiál  impregnovaná PU pena 
Hustota  75kg/m³ 
Impregn ácia akrylát s požiarnymi retardantami 
Farba šedá 
Teplotná  odolnos ť - 40°C až + 90°C 
Zlúčiteľnos ť so stavebn ými materiál mi (DIN 
52 453) vyhovuje 

Objemová toleranc ia (DIN 7715 T5 P3) vyhovuje 
Izolačný faktor  (DIN 52 612) λ 10, tr  ≤ 0,042 w/m .K 
Požiarna odolnos ť (DIN 4102) B2 
Odolnos ť voči náporovému dažďu (EN 1027) až 600 Pa 

 
Charakteristika: 
� veľmi jednoduché použitie, jednoduchá aplikácia 
� výborné zvukovo a tepelne izolačné schopnosti 
� okamžite funkčná 
� odoláva poveternosti a UV žiareniu 
� vytvára vodenepriepustný a paropriepustný spoj 
� nevyžaduje predbežnú ani konečnú úpravu 
� nezanecháva škvrny na hranách špáry 
� neutrálna, bez zápachu 
� prispôsobí sa nerovnosti povrchu, absorbuje pohyb špáry 
 
Príklady použitia: 
� vyplňovanie špár v stavebných a iných  konštrukciách, 

prefabrikátoch, murive, betóne apod. 
� vyplňovanie spojov medzi rámami a stenami, murivom atď. 
� veľmi vhodná na dažďu a vetru odolné vyplnenie špár 

v betónových, oceľových a drevených konštrukciách, 
murive, prefabrikátoch a strešných konštrukciách,  

� možno používať pri vnútorných aj vonkajších aplikáciách 
 
Skladovate ľnos ť: 
12 mesiacov v  pôvodnom obale pri teplotách +5°C až  +25°C.  
 
Povrchy:  
� vhodné na všetky podklady okrem PE a PP 
� podklad musí byť čistý, bez prachu a mastnoty 
� na vlhké podklady aplikujeme tak, že počiatočnú 

prídržnosť zaistíme zaklinovaním 
 

Pracovný postup:  
Podklad očistite a zbavte nesúdržných častí. Vyberte vhodný 
rozmer pásky Soudaband Acryl podľa šírky a povahy špáry. 
Aplikácia nevyžaduje žiadne špeciálne náradie. Odviňte 
potrebnú dĺžku z rolky (na každý meter špáry pripočítajte 1cm 
pásky). Odlepte začiatok krycej pásky, vložte pásku do špáry a 
pritlačte tak, aby samolepiacou stranou priľnula na podklad. 
V prípade vlhkej špáry zafixujte začiatok pásky zaklinovaním. 
Ďalej postupne vkladajte pásku a súčasne odstraňujte kryciu 
fóliu. Pre prvotné pritlačenie pásky v špáre použite špachtľu. 
Pásku umiestňujte 1-2 mm od hrany smerom do vnútra špáry. 
Páska postupne expanduje (rýchlosť rozpínania závisí na 
teplote) a pritlačí sa k stenám špáry. Trvalý tlak rozpínavej 
pásky dokonale utesní špáru a vyplní aj prípadné nerovnosti. 

Pri výbere typu pásky zohľadnite prípadné pohyby špáry 
vplyvom dilatácie. 
Prehľad rozmerov: 
 

do špáry (mm) šírka/mm návin/m ks/kartón 

2 - 5 10 12,5 20 

2 - 5  15 12,5 13 

2 - 5 20 12,5 10 

3 - 7 10 10 20 

3 - 7 15 10 13 

3 - 7 20 10 10 

4 - 10 10 8 20 

4 - 10 15 8 13 

4 - 10 20 8 10 

6 - 15 15 5,6 13 

6 - 15 20 5,6 10 

8 - 20 15 4 13 

8 - 20 20 4 10 

10 - 25 15 3,3 13 

10 - 25 20 3,3 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


