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ISOWINDOW  UVAU WS

Vzájemný pás oken utěsňuje rychle a spolehlivě, vzduchotěsně a parotěsně spáry v oblasti oken. Páska se 
skládá z omítatelné tkaniny, na kterou je ze spodní části naneseno vysoce kvalitní lepidlo. Tato vrstva je 
kryta pásem, děleným na dvě části. Lepící pruh na horní části nemá krycí pás a lepí se přímo na rám okna 
před jeho zabudováním. ISOWINDOW UVAU WS okenní páska je vhodná k okenní montáži dle norem RAL- a 
ÖNORM B 5320.

Šířka role 

Délka role 

Oddělitené pruhy

Obsah kartónu / role

Materiál sloučenina PP / PU

Teplota zpracování

Tepelná odolnost                                     

UV-stabilita      měsíce

Skladnost      roky; v chladnu a v suchu  

Barva šedá s černým potiskem

Hodnota sd

DOSTUPNÉ V NÁSLEDUJÍCÍCH ROZMÌRECH

ÚDAJE O VÝROBKU

VÝHODY

• „fingerlift“
• odolnost proti UV-záření 12 měsíců
• vzduchotěsná a odolná vůči dešti
• jemná, flexibilní páska
• extrémně vysoká přilnavost na 

všech druzích okenních rámů a na 
nejrůznějších podkladech jako je 
beton, OSB, dřevo, parobrzdná fólie,...

• oboustranná lepící vrtsva pro skrytou 
montáž

• dělený liner 
• omítnutelná a přetíratelná

OBLAST POUŽITÍ

• využití při montáži oken
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contact@isocell-france.fr

ISOCELL Sverige AB
Gamla Stallet | Stora Wäsby
194 37 UPPLANDS VÄSBY | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 01 
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ISOCELL SCHWEIZ AG
Herbergstrasse 29
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offi ce@isocell.ch www.isocell.com

(1)
Fleecová strana ISOWINDOW UVAU WS je opatřena úzkým akrylovým lepícím proužkem, který se nanáší 
bez odstranění lineru (ochranné krycí vrstvy) přímo na okenní rám. Na zadní straně pásky je po celé ploše 
nános lepidla a je opatřená děleným linerem. 

(2)
Položte okenní rám vnitřní stranou směrem nahoru. Nalepte upevňovací proužek pečlivě na okenní rám a 
přitlačte. Odviňte pásku ISOWINDOW UVAU WS a dopracujte se tímto postupem až k rohu. 

(3)
V oblasti rohů musí vzniknout sklad. Natlačte pásku pevně až do rohu okenního rámu, přisuňte dostatečné 
množství pásky a vytvořte záhyb. Zopakujte postup u všech 4 rohů. Takto vzniklé sklady slouží k utěsnění 
rohů.

(4)
Je-li spára utěsněná, odstraňte krycí papír a pásku přitiskněte k povrchu. Čím větší tlak vyvinete, tím páska 
lépe přilne!

SMĚRNICE PRO ZPRACOVÁNÍ
ISOWINDOW  UVAU WS

ISOWINDOW UVAU WS se nanáší na okenní rám před zabudováním oken do stavby. Fleecová strana pás-
ky je omítnutelná a lze přetřít. Druhá strana pásky má po celé ploše nános lepící hmoty a lepí se na zdivo, 
dřevo, OSB desky nebo parobrzdné fólie (popř. může být plocha předem ošetřena BUBI LF Haftprimerem 
nebo UNI Primerem). Plocha, na kterou se páska nanáší, musí být čistá a odmaštěná, podklad musí být 
suchý a savý.


