
  100 mm   130 mm   160 mm   200 mm   250 mm

20 m 20 m 20 m 20 m 20 m

40/60 30/100 30/130 30/170 30/220

1 1 1 1 1

- 5 °C    -   + 40 °C 

- 40 °C   -   + 80 °C

0,6 mm
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OMEGA  FB Okenní páska 

OMEGA FB Okenní páska je tenká, pružná lepicí páska z butylkaučuku. Lepicí plocha je vybavena asymetricky 
děleným PE linerem, který má malý přesah, což výrazně usnadňuje práci s páskou. Kromě různých těsnicích 
funkcí se lepicí páska používá především k vytvoření druhé vodotěsné roviny pod okenním parapetem.

Šířka role

Délka role

Dělené pruhy

Obsah kartónu/rolí

Složení Butylkaučuk

Teplota zpracovávaní

Teplotní stabilita                                    

Tloušť ka 

UV- odolnost     měsíce

Skladovatelnost       měsíce; v chladnu a suchu 

Požární odolnost

DOSTUPNÉ V NÁSLEDUJÍCÍCH ROZMÌRECH

ÚDAJE O VÝROBKU

OBLAST POUŽITÍ

• pro rychlé a jednoduché vytvoření 
druhé vodotěsné roviny pod okenním 
parapetem  

• využití v exteriéru

VÝHODY

• chrání konstrukci před vlhkostí

• snadno zpracovatelná

• snadná zpracovatelnost

• dělený liner  
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ISOCELL Sverige AB
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(1)
Nastřihněte okenní pásku, ponechte rezervu cca. 12 cm. Odstraňte úzký liner na lepícím pruhu a přitlačte 
upevňovací proužek pevně na spodní část okenního rámu.

(2)
Vytáhněte okenní pásku po stranách a v oblasti podhledů vždy o cca. 6 cm a pevně přitiskněte.

(3)
Nyní odstraňte druhý širší liner a přitlačte lepící plochu pásky na spodní část okenního podhledu, začněte 
vprostřed a propracujte se směrem doleva a doprava. Přizpůsobivou pásku přitom opatrně přitiskněte do 
rohů a na hrany. Po stranách podhledů ji vytáhněte nahoru. 

(4)
Poté, co pásku čistě a v jednom kuse zapracujete do rohů, vzniká druhá funkční drenážní vrstva, na kterou 
může být namontován parapet.

SMĚRNICE PRO ZPRACOVÁNÍ 
OMEGA  FB Okenní páska 

Užší strana OMEGA FB Okenní pásky se připevní ve spodní části ostění a kolem rohů. Pásku je třeba 
vytáhnout 10-15 cm výše. Následně se odstraní fólie na širší straně pásky a páska se připevní na podklad. 
Přečnívající materiál lze snadno odříznout, doporučujeme zachovat malý přesah jako okapnici nebo pro 
připevnění omítkových profilů. 
Silně porézní a silně savé materiály jako beton, omítka, neošetřená ocel, surové dřevo doporučujeme 
nejprve ošetřit Isocell Základními primery. 


