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Práva kupujícího vzhledem ke kvalitě našich materiálů se řídí podle našich prodejních a dodacích podmínek. Pro požadavky, 
které jsou nad rámec zde popsaného použití, je Vám k dispozici naše technická poradenská služba. Ty potom podléhají 
závaznosti právně závazného písemného potvrzení. Popis výrobku neosvobozuje uživatele od jeho povinnosti pečlivosti. 
V případě pochybností je třeba založit zkušební plochy. S novým vydáním této tiskoviny ztrácí stará svou platnost.      
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ADF-Dehnfugenband        Výr. č.: 2 05955 
ADF-Dehnfugenband-Ecken    2 05957 (rohy vně) 
            2 05958 (rohy uvnitř) 
Páska na dilatační spáry 
 
Vlastnosti: 
 

  Odolná proti přetržení 
  Vodonepropustná 
  Slučitelná s bitumenem 
  Kašírovaná rounem 
  Vysoce elastická  
 

Oblasti použití: 
 

K vytvoření vodonepropustných dilatačních a 
styčných spár, např. v oblasti, která přijde do 
styku se zeminou.   
 

Technické údaje: 
 

Barva: šedá 
Dodávané balení:    50 m délka, 15 cm šířka 
       50 m délka, 25 cm šířka 
 

Zpracování: 
 

Utěsnění spár u průběžné podlahové desky: 
Po obou stranách přemosťované spáry 
nanést ADF-Systemkleber v šířce min. o 2 cm 
širší než je páska na spáry ADF-Dehnfugen-
band. Pásku ADF-Dehnfugenband vložit do 
čerstvé vrstvy a bez záhybů rovnoměrně 
přitisknout. Následně přepracovat místa spojů. 
Přesahy se slepí min. v šířce 10 cm širší 
lepidlem ADF-Systemkleber. Při zatížení 
tlakovou vodou dodatečně vložit šňůru ASO-
Vorfüllschnur a ještě jednou přilepit pásku 
ADF-Dehnfugenband systémovým lepidlem 
ADF-Systemkleber.  
 
 
 
 
Napojení u stěny / podlahy: 

V oblasti stěny a podlahy nanést ADF-
Systemkleber v šířce min. o 2 cm širší než je 
páska na spáry ADF-Dehnfugen-band. Pásku 
ADF-Dehnfugenband vložit do čerstvé vrstvy a 
bez záhybů rovnoměrně přitisknout. Následně 
přepracovat místa spojů. Přesahy/rohy se slepí 
min. v šířce 10 cm širší lepidlem ADF-
Systemkleber. Ve vnitřních / vnějších rozích 
vložit pásku ADF-Dehnfugenband-Ecken.  
 

Po proschnutí lepidla izolačním materiálem 
(COMBIFLEX-C2, COMBIFLEX-C2/S, 
COMBIFLEX-C2/P, COMBIFLEX-EL, COMBIDIC-
1K) pásku ADF-Dehnfugenband následně 
zapracovat do izolované plochy. 
 

Následné přepracování pásky ADF-
Dehnfugenband  AQUAFINem-2K/M příp. 
AQUAFINem-2K se provede při ještě 
nevytvrdlém lepidle ADF-Systemkleber..  
  

K lepení smíchat AQUAFIN-2K nebo AQUAFIN-
2K/M s polovinou disperze. Za přidání vody 
vytvořit konzistenci vhodnou ke stěrkování. 
AQUAFIN-2K nebo AQUAFIN-2K/M nanést 
stěrkou s velikostí zubů 4, vtlačit pásku ADF-
Dehnfugenband a přestěrkovat. 
 
 

Důležitá upozornění: 
 

  U vnitřních a vnějších rohů použít ADF-
Dehnfugenband-Ecken. 

  Dále je třeba dodržovat technický list 
lepidla ADF-Systemkleber. 

  ADF-Dehnfugenband a ADF-
Dehnfugenband-Ecken se nesmí lepit 
produkty, které obsahující rozpouštědla. 

 

 


