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AIRSTOP  FB

K zaručení vzducho- a větrutěsnosti budov musejí být i použité fólie i jiné stavební materiály v oblasti 
napojení, v oblasti spár, spojů a přechodů trvale utĕsnĕny. AIRSTOP FB okenní páska je skládací lepicí páska 
se třema odděleně zlepovacími pruhy pro snadné a bezpečné utěsnění stavební styčné spáry dle normy 
ÖNORM B 5320 resp. DIN 4108-7. Páska je vhodná v oblasti rohových spojů a v oblasti styku desek v 
dřevostavbách. Také obdržitelná jako oboustranná páska !

DOSTUPNÉ V NÁSLEDUJÍCÍCH ROZMÌRECH

VÝROBNÍ PARAMETRY

OBLAST POUŽITÍ

• Stavebná styčná škára  (napojení oken)

• Rohová spojení/ napojení desek v 
dřevostavbách možno slepit pomocí 
AIRSTOP rohové, lepicí pásky - NOVÁ 
v sortimentu vzduchotěsných výrobků 
- možno dodat s dvěmi, jednotlivě 
oddělitelnými, ochannýmí pruhy  

• styk desek v dřevostavbách

Složení

Odolnost proti stárnutí 

Teplota při zpracovávaní

Teplotní odolnost

Skladovatelnost

Barva

Skládací, systémová lepicí páska s akrylovým lepidlem, 
se třema jednotlivě  oddělitelnými zlepovacími pruhy

      let

V suchu a chladu

bílá s červeným potiskem AIRSTOP 

Šířka role

Délka role

Oddělitené pruhy

Obsah kartónu/rolí
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ZPRACOVATELSKÉ SMĚRNICE PRO 
AIRSTOP  FB Okenní páska

Požadovanou délku AIRSTOP FB okenní pásky nastříhat, složit do L-tvaru a odstranit jednu stranu ochranné 
fólie (1,5 nebo 2,5 cm). AIRSTOP FB okenní pásku vložit do rohu nebo na hranu okna a poté odstranit 
ochranné fólie. Zpracovávané materiály musí být bez prachu a mastnoty, podklady musí být kromě toho 
suché a nosné. 

Čím větší přítlačný tlak, tím lépe lepí páska. AIRSTOP FB okenní páska převezme při slepení funkci tĕsnĕní 
nikoli funkci sílového spojení. Použité akrylové lepidlo neobsahuje pryskyřici a  žádné jiné přísady, které 
by způsobovaly popraskání lepidla. Lepidlo je proto velice odolné proti stárnutí.


