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L E P I D L A  A  T M E L Y  

BatuBand 
Výrobek 
Simson BatuBand je samolepící 1,5mm silná živičná (bitumenová) těsnící páska opatřená hliníkovou fólií. Potah hliníkovou fólií 
zvyšuje kvalitu povrchu, je odolný proti UV záření a má dobré mechanické vlastnosti. Těsnící směs se skládá z živičných elastomerů a 
vysoce kvalitního pryskyřičného lepidla. Vrstva lepidla je chráněna silikonovaným papírem . 

Aplikace 
• těsnění okapů, střešních oken a světlíků střech 
• ochrana parapetů, říms a okrajů střech 
• těsnění výpustných otvorů 
• vodotěsná instalace rámů oken a elementů stěn 
• těsnění švů mezi prefabrikovanými elementy 
• oprava olověného oplechování, okapů a okapních svodů 
• oprava netěsných okapů a okapních svodů 
• oprava bitumenových střešních krytin 

 Vlastnosti 
• vynikající odolnost proti dešti, UV záření, venkovním teplotám a znečištění ovzduší 
• snadná manipulace a to i při nižších teplotách 
• vysoká přilnavost 
• velmi flexibilní tvarově stálé 
• vysoká přilnavost na asfalt 
• dobrá přilnavost na kovy (olovo, hliník, měď, zinek, ocel) na sklo a různé syntetické materiály jako je ABS a U-PVC 

Způsob použití 
Podklady: podklad musí být pevný, čistý, suchý, prachu a mastnoty zbavený. Rez a uvolněné barvy by měly být odstraněny ocelovým 
kartáčem. Kovové podklady mohou být nejprve odmaštěny Simson Cleaner 14 čističem. Podklady s velmi hrubým povrchem, nebo 
komplikované tvary je nutno před nalepením pásků vyrovnat nejlépe prostředkem Simson Elastoroof. Porézní povrchy by měly být 
penetrovány Simson Primer BatuBand. 

Teplota aplikace: +5°C až +40°C. Když aplikujete pásek v extrémně nízkých teplotách je možné opatrně nahřát potahový materiál 
hořákem nebo horkovzdušnou pistolí. Dodržujte při tom všechna potřebná bezpečnostní opatření. 

Aplikace: Fólie zůstane měkká, pokud při odvíjení současně odvíjíme ochrannou fólii. Pokud možno pásku aplikujte bezprostředně po 
odvinutí. Samozřejmě je možné oddělit potřebný kus pásky předem a ochrannou fólii oddělit až bezprostředně před použitím. 
Počáteční adheze pásky je velmi vysoká, takže dodatečná korekce polohy na podkladu je téměř nemožná. Nepoužívejte příliš dlouhé 
kusy pásky. Pro překrytí by mělo stačit alespoň 5cm pásky. Po nalepení je nutno celý povrch řádně přitlačit rukou s kusem látky nebo 
válečkem. Vyhněte se vytvoření vzduchových bublin. Pokud se vytvoří, je nutno je vytlačit do stran. 

Poznámky k použití 
U expanzních spár je nutno použít vyplňovací pěnu před aplikací pásky Simson BatuBand. Pěna by měla vyčnívat ze spáry. Potom 
aplikujte BatuBand přes spáru. 

BatuBand se nyní může pohybovat bez pnutí, když se vzájemně pohybují substráty. Nepřekrývejte BatuBand omítkou ani vrstvou 
betonu. Neaplikujte BatuBand v dešti nebo mrazu. Není vhodný pro PVC obsahující změkčovadla. 

Technická data 
Základní materiál   bitumen modifikovaný syntetickou pryží 
Odolnost proti UV záření  dobrá 
Teplotní odolnost   -30°C  až +80°C 
Odolnost proti korozi   dobrá 
Hmotnost    cca 1,85 kg/m2 

Celková tloušťka   1,5 mm 
Tloušťka adhezivní masy  1,2 mm 
Tloušťka fólie   0,3 mm 
Bod měknutí   >95°C   (DIN 52011) 
Ohebnost v chladu   <-40°C   (DIN 52123) 
Přilnavost na kov   38 N/mm2   (ISO 4624) 
Délka role    10 metrů  

Barva   šířka 
    šedá   5 cm; 7,5 cm; 10 cm; 15 cm; 22,5 cm; 30 cm 
    hliník   5 cm; 7,5 cm; 10 cm; 15 cm; 22,5 cm; 30 cm 
Skladování 
Skladujte mimo přímé sluneční světlo v originálním obalu na suchém místě při teplotách od +5°C do +30°C). 
Skladujte role položené na okrajích. Přestože vlastnosti rolí zůstávají beze změny během dlouhé doby, je doporučeno spotřebovat 
role aplikací během 12 měsíců od data výroby. 

Další informace 
Následující publikace jsou k dispozici na vyžádání: 

•  Bezpečnostní listy (BL) 
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Všechny údaje, doporučení a bezpečnostní opatření jsou založeny na důkladném výzkumu a praktické zkušenosti a jsou nezávazné. 
Přestože dokumentace byla pořízena s maximální pečlivostí, výrobce nebere žádnou odpovědnost za chyby, nepřesnosti nebo tiskové 
chyby. Výrobce si vyhrazuje právo upravit výrobek, kdykoliv to považuje za nutné. Vzhledem k tomu, že design, kvalita substrátu a 
podmínky při aplikaci spadají mimo naši kontrolu, žádná zodpovědnost za provedené stavební práce nemůže být přijata na základě 
této dokumentace. Proto doporučujeme provést vlastní zkoušky na místě. Všechny naše prodeje a dodávky jsou předmětem našich 
obecných prodejních a dodacích podmínek. 
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