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AIRSTOP FLEX FEE Lepící páska  

Pro zajištění vzduchotěstnosti a odolnosti vůči větru v obvodovém plášti budovy, musí být všechny fólie 
nebo desky, přesahy, spáry, přípoje a prostupy trvale přelepené a utěsněné. AIRSTOP FLEX FEE Lepící 
páska je mírně roztažitelná, pevná, přetíratelná a omítatelná, s vysokým podílem lepidla, které má vysokou 
adhéznost. Díky ze zadu oddělitelným pruhům (20/40) je vhodná tato páska na lepení rohů, přesahů a při 
zabudovaní oken – podle normy RAL-ÖNORM B 5320.

Materiál

Sd - hodnota

Tepelná odolnost

Teplota zpracování

UV-stabilita

Skladnost

Skladovatelnost

Barva

DOSTUPNÉ V NÁSLEDUJÍCÍCH ROZMÌRECH

ÚDAJE O VÝROBKU

OBLAST POUŽITÍ

• slepení rohů a přesahů
•  Systém pro utěsnění připojovacích spár 

(okna) 

Mírně pružná tkanina, akrylátové lepidlo, 
vzduchotěsně uzavřena

    měsíce

    roky

v suchu a chladu

Transparentní bílá se zeleným AIRSTOP potiskem 

Šířka role

Délka role

Obsah kartónu/rolí

Dělené pruhy

• Vysoká lepící síla na všechny druhy 
okenních rámů, na různé podklady jako 
např. beton, omítka OSB desky, dřevo, 
parotěsné/parobrzdné fólie...

• oddělitené pruhy          
• odolná proti přetržení a proti větru
• přetíratelná a omítatelná  

VÝHODY

INFO :
+43 6216 / 4108
WWW.ISOCELL.COM



INFO :
+43 (0) 6216 / 4108
WWW.ISOCELL.COM
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INFO :
+43 6216 / 4108
WWW.ISOCELL.COM

POKYNY K ZPRACOVÁNÍ
AIRSTOP FLEX FEE LEPÍCÍ PÁSKA

AIRSTOP FLEX FEE se nanáší na Fensterstock po instalaci okna do stavby. Flísovou stranu pásky je možné 
přetřít nebo překrýt omýtkou. Samolepící strana se lepí na zdivo, dřevo, OSB desku nebo parozábranu (popř. 
je možné plochy předem ošetřit BUBI LF Haftprimerem). Zpracovávané materiály musí být odmaštěné a 
oprášené, podklad navíc suchý a savý. 

(1) ZAŘÍZNUTÍ A LEPENÍ

Z AIRSTOP FLEX FEE Lepící pásky odřežte cca. 12 cm přebytečné délky. Odstraňte z lepivé části pásky 
papírový proužek a pásku pečlivě připevněte na okenní rám.

(2) ROHY

V rozích zařízněte pásku řezákem na požadovaný tvar a oblepte jí rohy. Pokud páska přesně nenasedá 
na roh, lze tato místa připevnit ještě pomocí UNI lepícího a těsnícího tmelu nebo AIRSTOP těsnícího tmelu 
SPRINT.

(3) OBLEPENÍ OKENNÍHO RÁMU

Přitiskněte okenní pásku na další části rámu. S každým rohem pracujte tak, jak je popsáno v bodě 2. 

(4) ODSTRANĚNÍ ŠIROKÉHO LINERU A NALEPENÍ

Je-li páska nalepená okolo celého rámu a každá spára je utěsněna, odstraňte široký papírový proužek a 
okenní pásku přitiskněte. Čím větším tlakem pásku přitisknete, tím lépe bude držet.


