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KSK-Abschlussband               výr. č. 2 05980 

Samolepicí těsnicí páska s vliesovou vrstvou  
 

 

Vlastnosti: 

• vodotěsnost 

• vysoká pružnost 

• pásku lze omítat  

• pro vnější a vnitřní použití 

• na stěny a podlahu 

• kompatibilita s izolačními asfaltovými pásy 

 

 

Oblasti použití: 

Samolepicí páska KSK-Abschlussband slouží k zajištění 

konců při plošné izolaci pomocí asfaltových pásů KSK-

Abdichtungsbahn, v místech přechodu k soklové izolaci 

a napojení stavebních detailů. 

KSK-Abschlussband brání pronikání vlhkosti ze zadní 

strany a díky vliesové vrstvě, kterou je opatřena, je 

možno pásku omítat. 

 

 

Technické údaje: 

Báze: butyl-kaučuk s jednostrannou 

vliesovou vrstvou 

Barva:  šedá 

Tloušťka: cca 0,7 mm 

Teplota podkladu/ 

teplota při zpracování: +5 °C až +30 °C 

Teplotní odolnost: -5 °C až +60 °C 

Síla protržení  

dle DIN 527-3 

  v podélném směru:     cca 30 N/15 mm 

  v příčném směru:     cca 20 N/15 mm 

Protažení při přetržení 

dle DIN 527-3 

  v podélném směru:     cca 50 % 

  v příčném směru:     cca 80 % 

Dodávané balení:  role po 15 m (šířka 10 cm) 

Skladování:  12 měsíců v suchu a chladu, 

chránit před mrazem, slunečním 

zářením, namáháním na tlak a 

působením vlhkosti

 

 

Příprava podkladu: 

Izolovaný podklad musí být suchý, únosný, rovinný, 

zbavený látek, které snižují přilnavost, např. cementové 

kaše, prachu apod. Vhodnými podklady jsou beton, 

omítka a zdivo. Podklad nejprve opatřete nátěrem z 

ASOLu-FE zředěného vodou v poměru 1 : 1. Pásku 

KSK-Abschlussband přilepte až po jeho důkladném 

zaschnutí. V místech přechodu k minerálním 

hydroizolacím, např. z AQUAFINu-RS300, aplikace 

základního nátěru není nutná. 

 

Zpracování: 

Po nanesení základního nátěru si připravte (nastříhejte) 

pásky KSK-Abschlussband požadované délky. 

Odstraňte ochrannou fólii na zadní straně pásky, pásku 

nalepte s 50mm přesahem na konec izolačního pásu 

KSK-Abdichtungsbahn a pevně přitlačte. Doporučujeme 

používat přítlačný váleček z pěnové gumy.  

Zakončovací pásku KSK-Abschlussband lze následně 

přepracovat příp. omítnout. 

 

Pokyny:  

• Chraňte ostatní plochy před působením pásky KSK-

Abschlussband. 

• Barvy a omítky zpravidla nejsou tak pružné jako 

KSK-Abschlussband. Z důvodu odlišné roztažnosti a 

smršťování nelze vyloučit vznik trhlin v místech 

osazených páskou. 

• Skladujte KSK-Abschlussband bezprostředně až do 

použití při pokojové teplotě cca +20 °C, pásku 

pokládejte pouze za počasí beze srážek. 

• KSK-Abschlussband neskladujte a nezpracovávejte 

na přímém slunci. 

• Neaplikujte KSK-Abschlussband na vlhké podklady. 

• Zakončovací páska KSK-Abschlussband není 

odolná vůči tlaku vody z negativní strany. Oblasti, 

kde lze takové zatížení očekávat, je nutno předem 

zaizolovat AQUAFINem-1K.
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• KSK-Abschlussband se nesmí lepit ani 

přepracovávat pomocí přípravků, které obsahují 

rozpouštědla. 

• Nevystavujte KSK-Abschlussband trvalému UV 

záření, po nejvýše 3 měsících pásku omítněte, 

přepracujte další vrstvou nebo zakryjte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


