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Betosan s.r.o. - sanační a speciální materiály pro stavebnictví 
ČSN EN ISO 9001:2001 a  ČSN EN ISO 14001:2004 
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WATERFIN STP těsnící pás 
Elastický samolepící pás s vrstvou butylového tmelu pro těsnění/lepení  

1. Charakteristika výrobku 
Pás z butylkaučukové plastické lepící pásky  

  plastický 
  samolepící 
  odolává širokému rozpětí teplot 
  zajišťuje dokonalé utěsnění aktivních i neaktivních trhlin 
  dokonalá adheze k silikátovým podkladům 
  odolává solím, zředěným kyselinám i zásadám 
  odolává UV záření 

2. Použití 
WATERFIN STP těsnící pás se používá k pružnému utěsnění a překlenutí aktivních a neaktivních 
trhlin v betonových a silikátových podkladech. Velmi se osvědčuje při vytváření trvalého přechodu 
mezi hydroizolační stěrkou WATERFIN  PV a WATERFIN balkonovým profilem. Současně 
slouží k velmi jednoduché fixaci balkonového profilu. 

3. Fyzikální a mechanické parametry 
barva     šedá 
šíře pasu (cm) 10  
vodotěsnost   40 bar 
průtažnost při 20 °C (%) 70-80  
teplotní odolnost (°C) -35 ÷ + 100 

  

4. Pokyny pro zpracování 
Před aplikací je třeba odstranit z lepených ploch veškerý prach, který by znemožňoval dokonalé při-
lnutí pasu k podkladu. Poté se odměří potřebná délka WATERFIN STP těsnícího pásu, odstraní se 
krycí folie z lepící vrstvy a pás se přiloží na podklad, resp. se fixuje balkonový profil v požadované 
poloze. 

5. Měrná spotřeba 
V závislosti na konkrétních podmínkách aplikace obvykle 1  až 1,2  m pásu na 1 bm styčné plochy. 

6. Balení a skladování 
WATERFIN STP těsnící pás je dodáván v návinech po 20 m. Pás musí být skladován v suchu a 
chladu. V neporušených obalech je trvanlivost pásů 24 měsíců. 

7. Ochrana zdraví při práci 
Práce s WATERFIN  STP těsnící pás nevyžaduje žádná mimořádná hygienická opatření.  
Pro výrobek WATERFIN  STP těsnící pás platí TPD 202/08/BET. Údaje otištěné v tomto technic-
kém listu vycházejí ze znalostí a informací dostupných výrobci v době vydání. Tento technický list 
pozbývá platnosti vydáním nového aktualizovaného technického listu. V případě potřeby a jakýchko-
li pochybností či nejasností kontaktujte výrobce. 
Výrobce neručí za jakékoliv škody způsobené nevhodným použitím, nesprávnou aplikací nebo ne-
dodržením technologického postupu. 
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