
 

 
 

Technický list 08.59 Střešní fixační páska DB Membrána 

 

Výrobek  Vysoce paropropustná, silně lepicí páska pro lepení přesahů pojistných 
difúzních fólií tzv. membrán a spár izolačních vrstev strmých střech pod 
střešní krytinou.   
 

Vlastnosti  þ Okamžitě použitelná, spolehlivá; 
þ Neobsahuje rozpouštědla, chlór a formaldehyd; 
þ Umožňuje dobré odtržení potřebného kusu pásky pouhou rukou; 
þ Vysoká přilnavost k materiálům z netkaných textilií, PES apod.; 
þ Vysoká odolnost proti vlku a výparům; 
þ Odolná proti stárnutí; 
þ Zajistí trvalé prodyšné spoje difúzních fólií 
 

Použití  - používá především k trvalému prodyšnému spojování membrán tzv.  
  pojistných difúzních fólií a podobných materiálů, 
- proti zatékající vodě do podstřeší vznikající při tání zafoukaného prachového  
  sněhu 
 

Balení  Šířka 50 mm, návin 25 m 
Barva  Černá 

     
Technické údaje     

Nosič lepidla   3vrstvá PP tkanina s funkční membránou 
Druh lepidla   Akrylátové disperzní, bez rozpouštědla 

Vlastnosti lepidla   Silně lepicí 
Ochranná vrstva   Silikonový papír 
Tloušťka nosiče  mm 0,50  
Tloušťka lepidla  mm 0,18  

Průměr cívky  mm 86  
Množství lepidla  g/m2 200  
Celková tloušťka  mm 0,68 ± 5%  
Tepelná odolnost  °C -40 / +100 (krátkodobý extrém) 
Aplikační teplota  °C od +5  

Odolnost proti odtržení   N/25mm 26 (AFERA 5001) 
Odolnost proti stárnutí   Velmi dobrá (nedochází k vysušování ani křehnutí 

Odolnost proti kondenz. vodě   Velmi dobrá 
Venkovní expozice  měsíců - 

Skladovatelnost  měsíce 12 (při teplotách od +5°C do +35°C) 
     

Podmínky skladování  V originálních uzavřených obalech ve vodorovné poloze v suchých 
skladovacích prostorách, chráněny před prachem, žárem, vlhkostí, UV 
zářením, chemickými výpary. 
 

Podklad  Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje. Před 
použitím odstraňte krycí fólii na lepicí vrstvě. 
 

Aplikace  Lepí se přímo na přesahující spoje paropropustných fólií nebo na spáry 
dřevovláknitých desek. Šev nebo spára by měly nejlépe vést středem lepicí 
pásky, aby se zajistila dostatečná pevnost a těsnost spoje.  
 
Pozornost je třeba věnovat dostatečnému přitlačení (např. tvrdým pryžovým 
válečkem silně přitlačte na lepicí pásku po celé její ploše). Páska musí být 
nalepena bez bublin! 
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Upozornění  K zafixování přesahu membrány přes druhou membránu, použijte speciální 
žlutou lepicí pásku - Střešní fixační páska DB PRO. 
 
Obecně platí, že přilnavost k podkladům a paropropustným membránám musí 
zkontrolovat uživatel. Musí se odstranit separační vrstvy (např. silikon).  
 
Pozn.: Některé disperzní a umělohmotné omítky, nátěrové hmoty a laky 
obsahují příměsi odpuzující lepidla. 
 

Aktualizace  Aktualizováno dne: 10.12.2013 Vyhotoveno dne: 16.06.2009 
    

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních 
zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát 
nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za 
žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy 
použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními 
zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení. 

 


