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

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

✔ 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
Pro neprodyšné napojení oken a dveří na parobrzdnou a neprodyšnou vnitřní izolační vrstvu. Díky inteli-
gentní funkční membráně s vlhkostně proměnlivým difúzním odporem je CONTEGA SOLIDO IQ vhodná též 
pro použití do exteriéru na větrotěsná napojení odolná proti přívalovému dešti.

Výhody

... a izolace je
 perfektníwww.pro-clima.cz
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Pokyny pro aplikaci

Technické údaje

Druhy balení

Inteligentní, celoplošně lepící páska pro napojení 
oken, vhodná do interiéru a exteriéru

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

20
20

-0
2

DI
G

-1
07

4

Číslo výrobku GTIN Délka Šířka Jednotek v 
balení

16811 4026639168115 30 m 80 mm 8

16815 4026639168153 30 m 100 mm 8

16817 4026639168177 30 m 150 mm 4

16819 4026639168191 30 m 200 mm 4

Situace 1:
Aplikace před montáží okna

Další situace:Situace 2: 
Aplikace po montáži okna

Nalepte na stranu okenního rámu 
Odstraňte úzký proužek separační fólie, umístěte 
pásku na stranu okenního rámu tak, aby páska lí-
covala s hranou a přilepte. Pásky přilepte na vnitřní 
a venkovní straně okna. POZOR: při lepení na ven-
kovní straně dbejte na přesah tak, aby byl směrem 
odvádějícím vodu!

Napojení pásoviny na zděnou stěnu 
Parobrzdu dotáhněte až k rohu. Vytvořte dilatační 
záhyb tak, aby absorboval pohyb stavebních dílů. 
Z pásky CONTEGA SOLIDO IQ odstraňte proužky 
separační fólie. Pásku umístěte středem do místa 
spoje a postupně přilepte. Pevně přitlačte pomocí pro 
clima PRESSFIX.

Odměřte délku pásky 
Ke každé délce strany okenního rámu připočtěte cca 
6-8 cm a pásku CONTEGA SOLIDO IQ v této délce 
ustřihněte.

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

Hranaté prostupy zdivem/betonem
Odstraňte úzký proužek separační fólie a pásku 
přilepte na první stranu trámu. Odstraňte široký pá-
sek separační fólie a pásku přilepte na stěnu. V rozích 
trámu nařízněte tak, aby bylo možné nalepit pásku 
na sousední stranu trámu. Stejným způsobem napojte 
neprodyšně i ostatní strany.

Nalepte na ostění 
Odstraňte postupně druhý (široký) proužek separační 
fólie. S lepením na ostění začněte v rozích. 
Přesahující část pásky přilepte na sousedící ostění. 
Pásku nalepte až do dalšího rohu. Přesahující část 
pásky přilepte na sousedící ostění. 
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Technická podpora:
Tel: +420 800 888 959
E-mail: info@ciur.cz

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.)
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