
hydroizolace

VZHLED
10 m role (páska šířky 8,5 cm)
čtvercová manžeta (40x40 cm)

SKLADOVÁNÍ
Na suchém místě, chráněno před mrazem a vysokými teplotami

OBLASTI POUŽITÍ
 - Utěsnění rohů, vpustí a komplikovaných přechodů. Kompatibilní s hydroizolačními 

stěrkami řady RASOLASTIK a RASOGUM. K dispozici rovněž jako čtvercové manžety 
40 x 40 cm.

ZPŮSOB POUŽITÍ
bANdELLA RL 80 se aplikuje přímo na podklad, který musí být dokonale suchý a 
bezprašný. Speciální rohové prvky nejsou nutné. Stačí naříznout pásku na střed a 
následně ohnout dle potřeby. Pro snazší umístění pásky doporučujeme odstranit ochr-
annou fólii z jedné poloviny, umístit pásku na podkladu, poté odstranit ochrannou fólii i 
ze zbývající části a pevně přitisknout k podkladu, aby zajistila dokonalá těsnost. 
Alternativně může být páska aplikován na první vrstvu hydroizolační stěrky výrobku, 
pokud je perfektně suchá. druhá vrstva pak může být aplikována okamžitě.

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU
Textilní část: 100% polypropylenová vlákna netkaná
Těsnící část: butyl kaučuk 
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technický list

Samolepící hydroizolační těsnící páska z pogumované polypropylenové netkané 
textilie pro utěsnění rohů, vpustí a komplikovaných přechodů.

strip rl 80 s
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Sika CZ, s.r.o.
Bystrcká 1132/36, CZ 624 00 Brno

Tel.: +420 546 422 464 Fax: +420 546 422 400 

e-mail: sika@cz.sika.com, www.sika.cz, www.technokolla.cz

Uvedené informace, zvláště rady pro zpracování a použití našich výrobků, jsou založeny na našich znalostech z oblasti vývoje chemických produktů a 
dlouholetých zkušenostech s aplikacemi v praxi při standardních podmínkách a řádném skladování a používání. Vzhledem k rozdílným podmínkám při zpracování 
a dalším vnějším vlivům, k četnosti výrobků, různému charakteru a úpravě podkladů, nemusí být postup na základě uvedených informací, ani jiných psaných či 
ústních doporučení, vždy zárukou uspokojivého pracovního výsledku. Veškerá doporučení firmy Sika CZ, s.r.o. jsou nezávazná. Aplikátor musí prokázat, že 
předal písemně včas a úplné informace, které jsou nezbytné k řádnému a úspěch zaručujícímu posouzení firmou Sika. Aplikátor musí přezkoušet výrobky, zda 
jsou vhodné pro plánovaný účel aplikace. Především musí být zohledněna majetková práva třetí strany. Všechny námi přijaté objednávky podléhají našim 
aktuálním „Všeobecným obchodním a dodacím podmínkám“. Ujistěte se prosím vždy, že postupujete podle nejnovějšího vydání technického listu výrobku. Ten je 
spolu s dalšími informacemi k dispozici na našem technickém oddělení nebo na www.technokolla.cz a www.sika.cz. 

Technokolla důrazně doporučuje přečíst a řídít se informacemi o produktu, které jsou uvedeny v tomto Technickém listu. 
Tento dokument si můžete stáhnout z našich webových stránek www.technokolla.cz ve formátu pdf.

TECHNICKÉ ÚDAJE HODNOTY 
barva gumy  šedá

Celková šířka cca 85 mm

Šířka těsnící gumy cca 80 mm

Teplota při instalaci min. + 5°C max + 40°C

Teplotní odolnost při používání min. - 30°C max + 80°C

VAROVÁNÍ A DOPORUČENÍ

 - podklad musí být čistý, suchý a bez prachu před aplikací bandelly

 - před instalací bandelly se ujistěte, že lepidlo na její rubové straně chemicky nenaruší podklad

 - nepoužívejte na površích se vzlínající vlhkostí

bandella rl 80 s


