Technický list č.: 248.00

MAXFLEX ®BT
SAMOLEPICÍ ASFALTOVÁ PÁSKA S HLINÍKOVOU FÓLIÍ PRO
VODOTĚSNÉ UTĚSNĚNÍ SPÁR
POPIS:

MAXFLEX BT je hydroizolační flexibilní páska. Je samolepicí za studena, o tloušťce
1,5 mm. Pásku tvoří vrstva bitumenu modifikovaného elastomery typu SBS. Ze spodní
strany je transparentní, separační a snadno odnímatelná fólie, vrchní strana je
opatřena ochrannou fólií z lakovaného hliníku.

POUŽITÍ:








VÝHODY:

APLIKACE:

BALENÍ:

Vodonepropustné utěsnění, zachovává mobilitu ošetřovaných prvků spáry. Použití
jak v interiérech, tak i exteriérech: olemování střech okolo komínů, bleskosvodů,
světlíků, střešních oken, okapních žlabů a potrubí a jiných instalací, prostupů
potrubí apod.
Opravy, utěsnění a hydroizolace spojů a styků mezi vodorovnou a svislou
konstrukcí.
Opravy a zesílení bitumenových nebo jiných střešních systémů.
Hydroizolace spár stěn, prefabrikovaným prvků, zastřešení, teras a základů.
Utěsnění a opravy nepravidelných spár a trhlin velkého rozpětí.





Vysoká flexibilita a přizpůsobivost k podkladu.
Systém zcela nepropustný vůči vodě a vodním parám.
Vynikající odolnost proti povětrnostním vlivům, nízkým i vysokým teplotám a proti
působení UV záření.
 Dobrá přídržnost k nejběžnějším povrchům jako beton, vláknocement, kov, střešní
tašky, asfaltové pásy apod. Dobrá výkonnost za nízkých i vysokých teplot.
 Vysoká elasticita i během stárnutí.
 K dispozici v různých odstínech.
 Snadná rychlá instalace za běžných teplot, nevyžaduje aplikaci s použitím
plamene nebo horkého vzduchu.
Příprava podkladu: Povrch musí být čistý a pevný, zbaven prachu, oxidů, mastnot a
jiných materiálů, které by mohly mít negativní vliv na přídržnost pružného systému.
Odstranit odbedňovací přípravky, uvolněné a vydrolené částice pomocí kartáče, brusky
nebo proudem písku. Před aplikací systému MAXFLEX BT je nutno opravit poškozená
místa a povrchové defekty jako jsou kaverny apod. pomocí malty MAXREST
(technický list č. 2). Stejně tak je nutno opravit profil spáry, pokud vykazuje defekty.
Příprava pásky: Pomocí nůžek ustřihnout kusy v požadované délce a tvaru: rohy,
kouty, přesahy, křížení, zkosení apod. a před jejich přilepením se ověří na místě
samém jejich správný rozměr a tvar.
Aplikace: MAXFLEX BT vyžaduje podklad naprosto suchý pro zajištění dokonalé
přídržnosti elastického systému. Bezprostředně po odstranění ochranného filmu se
přiloží předem připravený díl na požadované místo lepicí vrstvou směrem dolů a
přitlačí se k podkladu pomocí tvrdého válečku bez poškození hliníkové fólie tak, aby
došlo k saturaci podkladu bitumenem a k vypuzení vzduchových bublin.
Spoje mezi dvěma pásy se provádí s přesahem minimálně 5 cm. Povrch určený
k lepení musí zůstat čistý suchý a bez prachu a mastnot. Pokud byly použity čisticí
prostředky, nechá se povrch schnout alespoň 30 minut před pokládáním pásů.
Aplikační podmínky: Optimální teplota pro aplikaci je mezi 5°C a 25°C. Neaplikovat
při teplotách pod 5°C nebo poklesne-li teplota pod tuto hranici v následujících 24
hodinách. Neaplikovat rovněž očekává-li se v příštích 24 hodinách po aplikaci déšť.
Čištění nářadí: Veškeré použité nářadí a pracovní pomůcky lze očistit přípravkem
MAXSOLVENT bezprostředně po jejich použití. Po vytvrzení mohou být zbytky
výrobku odstraněny pouze mechanicky.
MAXFLEX BT se dodává v rolích o délce pásu 10 m, tloušťky 1,5 mm a 15 cm šířky.
Jsou k dispozici s povrchovou úpravou v barvě hliníku. Ostatní šířky a odstíny předem
konzultovat.
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SKLADOVÁNÍ:

BEZPEČNOST
A HYGIENA:

DŮLEŽITÁ
UPOZORNĚNÍ:

9 měsíců v originálním uzavřeném obale. Skladovat v suchých, větraných a
uzavřených prostorách a ve vertikální poloze. Nepokládat palety jednu na druhou.
Chránit před vlhkem a extrémními teplotami. Skladovat při teplotách v rozmezí 5°C až
40°C. Zabránit přímému působení světla a zdrojům tepla.
MAXFLEX BT není toxický ani hořlavý, nicméně je nutno dodržovat platné předpisy a
nařízení pro tento druh chemického výrobku při manipulaci, přepravě, skladování i
aplikaci. Nutno zabránit kontaktu s kůží a očima. Během manipulace a aplikace
používat gumové rukavice a ochranné brýle. V případě zasažení kůže umýt zasažené
místo mýdlem a vodou. V případě zasažení očí vypláchnout je vydatným množstvím
vody bez protírání. Pokud podráždění přetrvává, vyhledat lékařskou pomoc.
K dispozici jsou Bezpečnostní listy výrobku MAXFLEX BT.
Likvidaci výrobku a jeho obalu je nutno provádět v souladu s platnou legislativou, za
kterou nese zodpovědnost konečný spotřebitel výrobku.







TECHNICKÁ
DATA:

Povrchová vlhkost podkladu pro aplikaci musí být nižší než 8%. Umožnit povrchu
vyschnout po dešti, rose, kondenzaci a jiným nepříznivým účinkům počasí, stejně
tak po čištění povrchu.
Na kovovém povrchu provést předem v celé lepené ploše bitumenový primární
nátěr.
Ověřit si možnou chemickou nekompatibilitu pásu MAXFLEX BT s jinými prvky a
případně je odstranit, nebo použít vhodné separační vrstvy: tepelné izolace,
asfaltové pásy modifikované elastomery APP, pružné fólie PVC, pečetidla na
dehtové bázi apod.
Zabránit přímé aplikaci polyuretanové pěny přímo na MAXFLEX BT. Použít
vhodnou separační vrstvu: geotextil, cementová malta, polyetylénový film apod.
Pro jakékoliv vysvětlivky nebo další informace konzultovat s našim technickým
oddělením.
Charakteristika výrobku
Vzhled
Délka / šířka [m]
Průměrná tloušťka pásu [cm]
2
Množství hmoty ve vrstvě nominální/minimální [kg/m ]
Podmínky aplikace a uvedení do provozu
Okolní podmínky aplikace, T [°C] / R.V. [%]
Charakteristika vytvrzeného výrobku
Odolnost proti UV záření

ZÁRUKA:

Samolepicí pás z asfaltu
modifikovaného elastomery SBS
opatřená ochrannou hliníkovou fólií

10 / 0,15
0,15
1,5 / 1,4
> 5 / < 90
Dobrá

Informace obsažené v tomto technickém listu jsou založeny na našich technických
zkušenostech a znalostech, získanými laboratorními zkouškami a z literatury.
DRIZORO, S.A. si vyhrazuje právo na změnu uvedených údajů bez předchozího
upozornění. Nepřebíráme zodpovědnost za jakékoliv použití těchto informací
přesahující uvedené specifikace, pokud takto nebylo schváleno písemnou formou naší
společností. Údaje týkající se spotřeby, dávkování a vydatnosti se mohou lišit
v závislosti na rozličných podmínkách staveb, proto je v plné zodpovědnosti zákazníka,
aby si tyto hodnoty ověřil na konkrétní stavbě, kde budou výrobky použity.
Nepřebíráme odpovědnost za hodnoty, které přesahují uvedené parametry výrobku.
V případě jakýchkoliv pochybností prosíme o předchozí konzultaci s naším technickým
oddělením nebo přímo u prodejce. Tato verze technického listu nahrazuje předchozí
vydání.
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