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Vzduchotěsná, snadno omítatelná páska s celoplošným  
lepením do interiéru 

Celoplošné lepicí a omítatelná páska CONTEGA SOLIDO SL zajišťuje 
vzduchotěsné a parobrzdné napojení oken a dveří k materiálům jako jsou 
dřevo a minerální podklady (beton, vápenopískové zdivo).
Upravené, vodotěsné pevné lepidlo poskytuje rychlé a trvalé přilepení k 
podkladu. 

  Celoplošně nanesené lepidlo umožňuje  okamžité neprodyšné napojení
  Extrémní přilnavost na minerální povrchy na základě vodotěsného SOLID lepidla
  Lze snadno omítnout
  Páska pro připojení na okenní rám před a po montáži
  Snadná montáž

… a izolace je  
 perfektníwww.pro-clima.cz
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Další informace o aplkaci jsou uvedeny v 
plánovací dokumentaci pro clima.

V případě dotazů kontaktujte technické 
oddělení pro clima Česká republika:
Tel: +420 326 901 468
Fax: +420 326 901 456
E-mail: info@ciur.cz

CIUR a.s. 
Pražská 1012
250 01 Brandýs nad Labem
Tel: +420 326 901 411
Fax: +420 326 901 456
E-mail: info@ciur.cz

Uvedené informace jsou založeny na praktických zkušenostech a současném stavu znalostí. Vyhrazujeme si právo provést změny uvedených 
doporučení nebo provést úpravy v důsledku technického vývoje a souvisejících zlepšení kvality našich výrobků. Rádi Vás budeme informovat o 
současném technickém stavu používání našich výrobků.

pro clima 
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Technické údaje:
Materiál

Vrchní vrstva PP netkaný podklad, PP kopolymerová speciální membrána

Lepidlo vodotěsné SOLID lepidlo

Separační vrstva dvakrát dělená silikonovaná PE-Folie

Vlastnost Norma Hodnota

Barva bílá

Sd-hodnota DIN EN 1931 2,8 m

Vystavení povětrnostním 
podmínkám

3 měsíce

Možnost omítnutí ano

IFT testování (D-Rosenheim) MO-01/1:2007-01 ano

Teplota zpracování od -10 °C

Tepelná stabilita dlouhodobá -40 °C do +90 °C

Skladovatelnost v chladu a suchu
Druhy balení:
Číslo výrobku EAN Délka Šířka Balení Bal/Pal Hmotnost (kg/Bal)

15431 4026639154316 30 m 8 cm 8 48 7,7

15432 4026639154323 30 m 10 cm 8 36 9,6

15433 4026639154330 30 m 15 cm 4 48 7,2

15434 4026639154347 30 m 20 cm 4 36 9,6

Přilepení na rám

Odstraňte úzký separační papír a přilepte pásku  
CONTEGA SOLIDO SL s přesahem 2 cm přímo na rám. 
Potiskem směrem k Vám.
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Lepení na ostění

Odstraňte zbylý krycí papír a přilepte pásku k ostění. 
Při lepení rohu vytvořte překlad. Rohy a spoje se musí 
překrývat. Následně vše důkladně přitlačte.
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Vzduchotěsné napojení na štítovou stěnu

Pro napojení parobrzdy na neomítnutou štítovou stěnu je 
potřeba vytvořit dilatační smyčku. Následně se strhnou 
oba separační papíry, příloží se páska CONTEGA SOLIDO 
SL a přitlačí rukou nebo pomocí přítlačné pomůcky 
PRESSFIX.

Napojení dřevěných dílů na stěny

Připravte si 4 pásky. Postupně odtrhněte úzký separační 
papír a přilepte pásku k trámu. Následně odtrhněte širší 
separační papír a přilepte pásku k stěně, tak aby v rozích 
byly co nejmenší ohyby. 

Lepení na rám

Sejměte úzký separační papír a přilepte na rám dle 
obrázku. Potištěnou stranou směrem nahoru.

Finální montáž rámu s páskou
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Sejměte široký separační papír a přilepte k ostění. 
Přitlačte rukou případně přítlačnou pomůckou  
PRESSFIX.
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Situation 2Situation 1Situace 1
Aplikace na již namontované okno

Situace 2
Aplikace před montáží okna další použití


