6400

PAROTĚSNÉ PÁSKY
FURTOLEP FORTAX® 6400 „permanentně lepivý“
Popis: Jednosložková lepicí a těsnicí hmota pro snadné, rychlé a trvalé přilepení vzduchotěsných fólií na stavební těleso.
Po
Použití: Spolehlivě a trvale lepí parozábrany a fólie z PE, PP, PVC, EPDM, hliníku, papíru, ale i lepenku a vlísové materiály – na podklady z kamene,
betonu, omítky, dřeva a kovů – to vše bez přítlačné desky.

586

Dûláme vûci, které lepí!

PÁSKY PRO

PAROTĚSNÁ PÁSKA PE PROFI „páru nepustí, vodě odolá – pružně“
Popis: Silná vrstva čistého akrylátového lepidla na pevném, průtažném a UV stabilizovaném PE nosiči s PET výztuhou.
Použití: Těsnění, opravy a napojení parozábran, těsnění prostupů trubek a jiných stavebních konstrukcí parozábranami.

DOMY,
KTERÉ
DÝCHAJÍ

PAROTĚSNÁ ZÁPLATA PE 160x160 mm „díru zacelí“
591

PAROTĚSNÁ PÁSKA PE NA FÓLIE KLASIK

„pružné ekonomické spojení fólií“

Popis: Silná vrstva čistého akrylátového lepidla na pevném, průtažném a UV stabilizovaném PE nosiči s PET výztuhou.
Použití: Opravy a napojení parozábran.

187

186

PAROTĚSNÁ PÁSKA PAP PROFI „páru nepustí, vodě odolá – pevně“
Popis: Silná vrstva čistého akrylátového lepidla na impregnovaném papírovém nosiči potaženém PE – lze trhat rukou!
Použití: Těsnění, opravy a napojení parozábran, především pak delší spoje, kde vysoká pružnost PE pásky může být na závadu.

PAROTĚSNÁ PÁSKA PAP KLASIK „pevné ekonomické spojení fólií“
SD2C

podstřešní
PODSTŘEŠNÍ PÁSKA KLASIK
„ekonomicky spojuje a opravuje
difuzní fólie“

FURTOLEP FORTAX® 6400
„permanentně lepivý“

PODSTŘEŠNÍ PÁSKA PROFI
„spojuje a opravuje difuzní fólie“

PAROTĚSNÁ PÁSKA PE PROFI
„páru nepustí, vodě odolá – pružně“

PAROBRZDA Sd2control®„difuzní parotěsná zábrana“
Popis: Parotěsná zábrana podporuje bezpečné sestavení střešních a stěnových konstrukcí.
Použití: Na vnitřní stranu střešních konstrukcí k vytvoření vzduchotěsné vrstvy a k ochraně konstrukce podle CE DIN EN 13984.

970

LEPIDLO V PÁSCE „smotané hřebíky“
Popis: Čisté akrylátové lepidlo bez nosiče ve formě pásky s PES vlákny.
Použití: Vzduchotěsné spojování parozábran, PE fólií, stavebnictví, reklama, průmysl, domácnost, auto–moto.

012

PRUŽNÝ SAMOLEPICÍ PRŮCHOD „parotěsný prostup“

PAROTĚSNÁ PÁSKA PE NA FÓLIE KLASIK
„pružné ekonomické spojení fólií“

BUTYL PE TĚSNICÍ PÁS
„studeně svaří
i nopkové PE fólie“
PRUŽNÝ SAMOLEPICÍ PRŮCHOD
„parotěsný prostup“

PAROTĚSNÁ PÁSKA
PAP PROFI
„páru nepustí, vodě
odolá – pevně“

Popis: Extrémně pružná PUR fólie s masivní samolepicí vrstvou butylu.
Použití: Parotěsné a vodotěsné utěsnění veškerých prostupů střešních konstrukcí SAT/TV kabelů, vedení klimatizací, solárních systémů apod.

PAROTĚSNÁ PÁSKA
PAP KLASIK
„pevné ekonomické
spojení fólií“

PODSTŘEŠNÍ PÁSKY
386

PODSTŘEŠNÍ PÁSKA PROFI „spojuje a opravuje difuzní fólie“
Popis: Poddajný a rozměrově stálý nosič z tryskaného PP rouna a polyakrylátové lepidlo s extrémní přilnavostí.
Použití: Ke spojování a opravě kontaktních difuzních fólií. UV stabilitu si na slunci zachovává až po 4 měsíce a za deště má neklouzavý povrch.
Lze přetírat barvou i omítat. Přilne na dřevo, zdivo i beton.

PODSTŘEŠNÍ PÁSKA KLASIK „ekonomicky spojuje a opravuje difuzní fólie“
387
610

Popis: Nosič z kvalitního PP tkaného vlísu a speciální polyakrylátové lepidlo.
Použití: Je vhodná jako systémová lepicí páska pro spojování kontaktních difuzních fólií a podstřešních pásů.

BUTYL PE TĚSNICÍ PÁS

PAROTĚSNÁ ZÁPLATA PE
160×160 mm „díru zacelí“

LEPIDLO V PÁSCE
„smotané hřebíky“

PAROBRZDA Sd2control®
„difuzní parotěsná zábrana“

„studeně svaří i nopkové PE fólie“

Popis: Nosič z extrémně průtažné PE fólie potažený tenkou vrstvou vysoce kvalitního butylu.
Použití: Stavebnictví – spojování a utěsňování parozábran, nopkových fólií, těsnění detailů při montáži oken a fasád, vzduchotechnika,
klimatizace, autoprůmysl atd. Skvěle lepí a těsní dřevo, kov, sklo i například zateplovací desky.

HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Husovo nám. 48, 588 13 Polná
tel.: +420 567 225 111, fax: +420 567 225 100, GSM: +420 608 427 638
e-mail: hasoft@hasoft.cz

www.hasoft.cz

parotěsné
VLHKOST, PLÍSNĚ, ÚNIK TEPLA, PŘÍJEMNÉ BYDLENÍ

LEPIDLO V PÁSCE

PODSTŘEŠNÍ PÁSKY

PE BUTYLOVÝ PÁS

-10 °C

Proč brzdit páru?

970

386

610

387

Při výstavbě domů se v posledních letech již běžně používá příslušenství pro utěsnění proti vhkosti v podobě parotěsných fólií a lepicích pásek.
Tento těsnicí systém by měl konstrukci a tepelnou izolaci ochránit před škodami způsobenými povětrnostními vlivy a před vlhkostí. Zbytková vlhkost
musí mít možnost přirozeného odvětrání průchodem přes tepelnou izolaci
a mezerou ve střešní konstrukci.
Těsnost objektu je požadavkem normy (zejména u pasivních dřevostaveb),
ale je také nutná pro dosažení jeho minimální energetické náročnosti.
Pokud se správně a důsledně nepoužijí kvalitní materiály, tak do střešní
konstrukce vnikne vlhkost z objektu. Dalším negativním faktorem je použití
vlhkého dřeva.
V kombinaci s parotěsnou PE fólií tak mohou vznikat velmi rychle nebezpečné klimatické podmínky, protože vysychání případné vlhkosti může
probíhat pouze jednostranně - tedy směrem do exteriéru. Vodní páry musí
proniknout ven přes tepelnou izolaci a případné další paropropustné vrstvy.
Výsledkem tohoto nedostatečného procesu mnohdy může být vznik plísní
a napadení dřevěné konstrukce houbovými chorobami.

+22 °C

vlhkost 60 %

Již malé netěsnosti konstrukce, například díky špatně lepeným spojům, mají dalekosáhlé následky.
Spárou 1 metr dlouhou a 1 mm širokou může za
jeden den do střešní konstrukce vniknout až 800
gramů vodní páry. Ta v chladném období zkondenzuje, zvlhčí vatu, ta přestane izolovat a navíc
v ní začnou růst plísně, hniloba, houby a dochází
k nevratnému poškození celé střešní konstrukce.

-10 °C

Proč tedy použít PAROBRZDU Sd2control®?

PAROTĚSNÉ PÁSKY

FORTAX® 6400

Největší výhodou parobrzdy je její schopnost zpětného propouštění vlhkosti
do interiéru během letního období oproti parozábraně. Tímto způsobem fólie
podporuje a umožňuje odvádění vlhkosti, která může vzniknout v konstrukci díky chybnému utěsnění spojů, vlivem náhlé teplotní změny v exteriéru,
nebo použitím vlhkého dřeva.
PAROBRZDA Sd2control® tedy umožňuje těmto konstrukcím „dýchat“
a regulovat vzdušnou vlhkost podobně jako například sádrové omítky. Na
podobném principu funguje také moderní outdoorové oblečení.

PAROBRZDA
Sd2control®

+22 °C

vlhkost 60 %

Tady díky parotěsné fólii a skvěle vyřešeným detailům vlhkost sice nepronikne do střešní konstrukce,
ale nemůže ani odvětrat do interiéru.

Výhody PAROBRZDY Sd2control®:

187

186

586

SD2C

PRUŽNÝ SAMOLEPICÍ PRŮCHOD
6400

586z

591

012

- jednoduchá aplikace a vysoká pevnost
- kompletní certifikovaný systém tvoří 6 výrobků:
PAROBRZDA Sd2control®, FURTOLEP FORTAX® 6400
PAROTĚSNÁ PÁSKA PE PROFI, PODSTŘEŠNÍ PÁSKA PROFI
PAROTĚSNÁ PÁSKA PAP PROFI, LEPIDLO V PÁSCE
- výrazná úspora energie díky postupnému odvětrání zbytkové vlhkosti
z tepelné izolace
- vzduchotěsnost dle DIN 4108
- nejlepší komfort bydlení díky „dýchání“ budovy
- přirozená regulace vzdušné vlhkosti
- eliminace nepříjemných pachů z prostředků na ochranu dřeva
- dlouhodobá životnost střešní konstrukce
- certifikace CE DIN EN 13984

+20 °C

+22 °C

vlhkost 30 %

optimální řešení, střešní konstrukce může
v letním období vysychat i do interiéru

