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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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SSB-Entkopplungsfolie 
Výr.č.: 2 05970 

Fólie k oddělení dlažby 
 
Vlastnosti: 
 

  pás k oddělení dlažby odolný vůči vlhkosti 
a alkáliím do vnitřních prostor 

  odolný vůči mikroorganizmům 
  snadné zpracování 
 

Oblasti použití: 
 

SSB-Entkopplungsfolie se používá k oddělení 
pod dlažbu ve vnitřních prostorách, bez 
izolačního nebo hluk tlumícího účinku. Vhodný 
pro podklady s mírným sklonem k deformo-
vání a tvorbě trhlin, rovněž pro smíšené pod-
klady, a také jako podklad při výměně dlažby 
pro krytiny, které lze opět sundat u povrchu.   
 

Technické údaje: 
 

Barva:   šedo-bílá 
Tloušťka:   cca 1,0 mm 
Hmotnost:   cca 200 g/m2 
Dodávané balení: šířka 1 m, délka 50 m 
Max. přípustné provozní zatížení: 2 kN/ m2 
v budovách obytným účelům, vysoké 
dynamické zatížení je třeba vyloučit 
 

Podklad: 
 

Vhodné jsou všechny rovné, únosné, běžné 
stavební podklady, na které lze pokládat 
dlaždice a desky (vždy dodržovat záznamový 
list ZDB). Savé a lsnadno zprašující podklady 
napenetrovat ASO-Unigrundem. 

Zpracování: 
 

Na únosný podklad se natáhne stěrkou 
s velikostí zubů min. 4 mm tekuté lože lepidla 
MONOFLEX-FB-SE a fólie se nalepí šedou 
stranou směrem dolů.  
SSB-Entkopplungsfolie se potom pouze ještě 
pevně a důkladně vtlačí hladítkem do lože 
lepidla. Je třeba dbát na celoplošné uložení a 
zešítění rouna.  
Konstruktivní dělící spáry a okrajové styčné 
spáry je třeba převzít do krytiny.  
Po vytvrdnutí lepidla se provede pokládka 
dlažby s MONOFLEXem-FB-SE nebo LIGHT-
FLEXem podle DIN EN 18157 obvyklým 
způsobem a za použití stěrky s vhodnou 
velikostí zubů.    
 

Důležitá upozornění: 
 

  Materiál k pokládce musí vykazovat 
minimální plochu 100 cm2 a minimální 
pevnost lomu 1500 N. 

  Při oddělovacích opatřeních se jedná o 
zvláštní způsob stavění. Doporučujeme 
provádění zvláště stanovit. 

  U napojení u stěny/podlahy a u svislých 
stavebních dílů předem vložit samolepící 
okrajový izolační pás RD-SK50. 

  Dodržovat příslušné pokyny ke zpracování! 
  


