
✔ Bezpečná aplikace: stejná páska do interiéru i exteriéru díky inteligentní funkční membráně.

✔ Šetří čas: spára je okamžitě vzduchotěsná, izoluje proti přívalovému dešti a spoj je zatížitelný.

✔ Bezpečné napojení: voděodolné SOLID lepidlo drží extrémně dobře i na minerálních podkladech.

✔ Extra tenká: lehké skládání v rozích.

✔  Použití na stavbách v souladu s normou: pro neprodyšné napojení dle DIN 4108-7, SIA 180 a   
OENORM B 8110-2.

✔ Textilní strana omítatelná: de� novaný přechod mezi napojením okna a omítkou.

✔ Nejlepší výsledky v testu škodlivin, zkouška provedena dle AgBB / ISO 16000.

Inteligentní, celoplošně lepící páska pro napojení oken, 
vhodná do interiéru a exteriéru, s doplňkovou lepicí zónou
Pro neprodyšné napojení oken a dveří na parobrzdnou a neprodyšnou vnitřní izolační vrstvu. Díky inteligentní funkční 
membráně s vlhkostně proměnlivým difúzním odporem je CONTEGA SOLIDO IQ-D vhodná též pro použití do exteriéru 
na větrotěsná napojení odolná proti přívalovému dešti. Lepicí zóna na textilní straně umožňuje jednoduché přilepení 
na okna a dveře při aplikaci před jejich montáží.

Výhody
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Pokyny pro aplikaci

Technické údaje

Druhy balení

Inteligentní, celoplošně lepící páska pro napojení 
oken, vhodná do interiéru a exteriéru, 
s doplňkovou lepicí zónou

Látka
Materiál Nosná textilie z PP, speciální membrána z kopolymeru PE
Lepidlo Modifikované voděodolné SOLID lepidlo
Separační vrstva Jednotná, respektive na dva pruhy rozdělená silikonovaná PE-folie

Vlastnost Hodnota
Barva Bílá, zelený potisk
Sd-hodnota 0,4 - > 25 m
Vystavení povětrnostním 
podmínkám

3 měsíce

Vodní sloupec > 2.500 m ; > 8‘ 2“
Možnost omítnutí ano
Teplota zpracování od -10 °C ; 14 °F
Tepelná stabilita Dlouhodobě od -40 °C do 90 °C 
Skladování Skladovat v chladu a suchu
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Uvedené údaje se vztahují k aktuálnímu stavu výzkumu a praktickým zkušenostem. Vyhrazujeme si právo změny doporučených konstrukcí a zpracování, 
jakož i dalšího vývoje a s nimi spojenou změnu kvality jednotlivých výrobků. Rádi Vás budeme informovat o aktuálním stavu technických znalostí k 
okamžiku aplikace.

Další informace ohledně aplikace jsou uvedeny v 
dokumentaci pro plánování. (Vezměte prosím také na 
vědomí doporučení aktuálně platné verze aplikační 
matice pro clima.)

Číslo výrobku GTIN Délka Šířka Jednotek v 
balení

16821 4026639168214 30 m 80 mm 8

16825 4026639168252 30 m 100 mm 8

1AR02293 4026639222930 30 m 150 mm 8

Nalepte na stranu okenního rámu
Umístěte na stranu okenního rámu tak, aby pás-
ka lícovala s hranou a přilepte. Pásky přilepte na 
vnitřní a venkovní straně okna. POZOR: při lepení 
na venkovní straně dbejte na přesah tak, aby byl 
směrem odvádějící vodu!

Odstřihněte a přilepte
Pásku na konci odstřihněte s přesahem zhruba 
5 cm. Konce na okenním rámu přelepte.

Pevně přitlačte
Pásku kolem dokola pevně přitlačte pomocí pro 
clima PRESSFIX. 

Vytvarujte roh
Aby bylo možné později jednoduše a bezpečně 
přilepit pásku na ostění, vytvořte rohové sklady tak, 
jak je vyobrazeno a pásku CONTEGA SOLIDO IQ-D 
přilepte kolem dokola. Délka přelepu musí odpoví-
dat zhruba 1,5 násobku šířky spáry, aby se zamezilo 
zbytečným záhybům.

Nalepte na ostění a přitlačte
Odstraňte proužek separační fólie a pásku přilepte 
kolem dokola.

Hotovo
Hotové neprodyšné napojení odolávající 
přívalovému dešti. Pásku lze nyní omítnout. 
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Technická podpora:
Tel: +420 800 888 959
E-mail: info@ciur.cz

www.pro-clima.cz

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




