
ME104

Bitumen Alu

Použití
Univerzálně použitelná samolepící fó-
lie, sloužící především k těsnění, izo-
laci a napojení přilehlých konstrukcí.
Velmi vhodná je k těsnění spojů kovů,
plastů, okapových žlabů, oplechování
atik, střešních oken, potrubí od kamen,
hřebene střechy, stěn, drenážních tru-
bek. Lze aplikovat na zdivo, omítku,
beton, dřevo, kovy, ocel, zinek, hliník a
sklo.

Hlavní přednosti

• speciální krycí fólie zabraňuje kapilár-
nímu průchodu vlhkosti

• fólie je vodotěsná a odolná vůči
působení UV

• velmi snadné, rychlé a cenově vý-
hodné těsnění spojů a spár

Materiál
Hliníková fólie jednostranně potažená vrstvou bitumenového
elastomeru.

Provedení
Jednostanně lepící páska tl. 1,3 mm opatřená linerem a navi-
nutá do role.

Délka role 10 m, tl. pásky 1,3 mm
Šířka (mm): 45 / 50 / 75 / 100
Další rozměry na požádání.

Technické informace

Vlastnosti Norma Klasifikace
Třída hořlavosti DIN 4102 B2
Aplikační teplota +5 °C až +30 °C
Teplotní odolnost -30 °C až +80 °C
Doba skladování 12 měsíců v neotevřeném originálním

balení
Skladovací teplota +10 °C až +25 °C

Příprava podkladu
1. Podkladní plochy musí být suché, odmaštěné, bez pra-

chu a volných částic, které by negativně ovlivňovaly při-
lnavost. Velmi savé povrchy impregnovat ME901 nebo
ME902 Butyl & Bitumen Primerem.

Zpracování
1. Z fólie před aplikací strhnout silikonizovaný papír a ná-

sledně pásku přilepit na připravený podklad. Fólii dů-
kladně přitlačit rukou či neostrým předmětem (vhodný
je váleček) a to takovým způsobem, abychom vytlačili
vzduchové bubliny.

Zlepšení přilnavosti
Po použití primeru (ME901 nebo ME902 Butyl & Bitumen
Primer) při běžné teplotě je nutno nechat zavadnout podklad
10 až 40 minut. Vydatnost primeru závisí na savosti a
pórovitosti podkladu.



Technický servis
Naše společnost je vždy připravena poskytnout
vám technické poradenství a podporu. V případě
jakýchkoli dotazů nás kontaktujte.

Dodatečné informace
Výše uvedené informace jsou poskytnuty podle
našich nejlepších znalostí. Po celou dobu si vy-

hrazujeme právo na změnu receptury našeho
produktu. Kupující by si měl vyžádat nejaktu-
álnější informace k výše zmíněnému produktu.
Aplikace, jakož i podmínky během aplikace, ne-
máme pod kontrolou, a proto odpovědnost za
ně nese uživatel. Nepřebíráme odpovědnost
plynoucí z tohoto technického listu. Dodávky
se řídí výlučně našimi všeobecnými dodacími a
platebními podmínkami.
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