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UNIVERZÁLNÍ PÁSKA K ZPEVNĚNÍ TRHLIN A SPÁR 

CEMPROTEC FLEX-TAPE je univerzální nylon polyamidová páska pro lehký a těžký stupeň zatížení.   

• Jedinečné složení, speciálně navrženo pro použití s Flexcrete membránami. 

• Přizpůsobuje se tepelnému a strukturálnímu pohybu ve velmi rozdílných podmínkách. 

• Lze ji snadno zkrátit na libovolnou délku a zpevnit trhliny různých velikostí. 

• Odolný, flexibilní nylon polyamidové tkanivo poskytuje univerzální zvýšení pevnosti v tahu . 

• Zvyšuje přirozeně elastomerní vlastnosti Flexcrete membrány (nátěrů). 

• Zajistí rychlé, snadné a konzistentní zpevnění aplikací na místě. 
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CEMPROTEC FLEX-TAPE může být použita ve spojení s produkty Flexcrete, řady dekorativních antikarbonatačních a 
hygienických nátěrů  a nátěrů na střechy: 
 

MONODEX SMOOTH    MONODEX ULTRA   MONODEX UVC 
BIODEX HB     BIODEX SHEEN    ROOFDEX HB 
 
Poznámka: pro nátěr MONODEX TEXTURED použijte jako nátěr k zpevnění MONODEX SMOOTH. 

Aplikační list na vyžádání. Podívejte se na příslušný Flexcrete Technický list a Aplikační list na detaily přípravy podkladu, 
aplikaci základního nátěru a aplikace Flexcrete nátěrů uvedených v tomto technickém listu  - KOMPATIBILNÍ NÁTĚRY. 

Aplikujte počáteční zpevňovací nátěr na místo, které má být zpevněno následující tloušťkou:  
 
CEMPROTEC FLEX-TAPE LD: 500 μm 
CEMPROTEC FLEX-TAPE HD: 600μm 
 
Položte nařezanou CEMPROTEC FLEX-TAPE do mokrého nátěru. Lehce vloženou pásku zapracujte do nátěru pomocí jemné-
ho tlaku ze strany štětcem tak, aby nedošlo k deformaci nebo natáhnutí pásky. Páska musí být rovná, bez zvlnění. Opatrně 
aplikujte další materiál (nátěr), aby jste zatřeli pásku nátěrem a nechte důkladně uschnout. Pokud je zapotřebí, lze lehkým 
pískem vyhladit viditelné hrany před příslušným finálním nátěrem.  

CEMPROTEC FLEX-TAPE je speciálně určena pro snadné zpevnění dekoračních a ochranných nátěrů Flexcrete, aby bylo do-
saženo bezespárového nátěru přes trhliny a spáry a přechodů mezi rozdílnými podklady. V nabídce jsou ve 2 provedeních. 
CEMPROTEC FLEX-TAPE LD, kterou lze použít k překrytí statických trhlin a spár, zatímco u větších trhlin a spár, kde dochází 
k pohybu se používá CEMPROTEC FLEX-TAPE HD. 
Vložením pásky CEMPROTEC FLEX-TAPE do aplikované membrány (nátěru) je dosaženo plně vodotěsné a pružné finální 
úpravy. CEMPROTEC FLEX-TAPE nedegraduje a je vhodná pro aplikace v exteriéru i interiéru.  

 CEMPROTEC FLEX-TAPE LD  CEMPROTEC FLEX-TAPE HD  

Váha 30g/m2 70g/m2 

Velikost role Šířka 5 cm x délka 50m  
Šířka 7,5 cm x délka 50m  

Šířka 15 cm x délka 50m  

Příčné prodloužení ≥45% ≥250% 

Vyplňte „živé“ trhliny, konstrukční spáry a spoje mezi různými materiály s vhodnou vnější flexibilní výplní. Při opravě dilatač-
ních spár, aplikujte  maskovací pásku (minimálně 25 mm širokou) přes střed spáry. CEMPROTEC FLEX-TAPE by měla být 
před aplikací zkrácena/upravena na požadovanou velikost nůžkami nebo ostrým nožem.  



FM 41091        
EMS 597350         
OHS 597351 
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Doba skladování není určena, pokud se skladuje v suchu v originálním balení. 

Na vyžádání je k dispozici Bezpečnostní list. 

Vzhledem k rozdílym technickým podmínkám, za kterých jsou a mohou být produkty aplikovány, musí aplikátor prokázat, 
že předal písemně fy CORRO BOHEMIA s.r.o. před aplikací úplné informace, které mohou mít vliv na úspěšnou aplkaci 
produktů. Aplikátor musí v případe jakýchkoli nestandardních podmínek přezkoušet, jestli jsou pro daný projekt vhodné 
a to i vůči majetkovým právam třetích stran. V případě jakýchkoli nejasností kontaktujte fy CORRO BOHEMIA s.r.o. Seznam 
firem zaškolených na aplikaci poskytneme na vyžádání. Zaškolená firma se prokáže potvrzením o přeškolení.  
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