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Bentonitové bobtnající pásky MASTERSTOP 

E
vr

op
sk

é te
chnické posouzení
ETA  

Zk
ou

ška tlakovou vodou

pro utěsnění pracovních spár Technika, strany 8–11       

Č. výr. Označení OJ Přebal Hmotnost

010011 Rozměry: 25 x 20 mm, barva černá
Karton 30 m (6 rolí à 5 m) 
Tlakotěsný do 50 m vodního sloupce

1 
karton

paleta
36 kartonů

22,80 kg
karton

010012 Bentonitový bobtnající pásek s povlakem 
MASTERSTOP LONG TIME 
Rozměry: 25 x 20 mm, barva černá 
Karton 30 m (6 rolí à 5 m) 
Tlakotěsný do 50 m vodního sloupce

1 
karton

paleta
36 kartonů

23,00 kg
karton

010020 Rozměry: 20 x 15 mm, barva zelená
Karton 30 m (6 rolí à 5 m) 
Tlakotěsný do 20 m vodního sloupce

1 
karton

paleta
36 kartonů

14,30 kg
karton

Č. výr. 010011 Č. výr. 010012 Č. výr. 010020

Bentonitové bobtnající pásky MASTERSTOP
pro pomocná utěsnění

Č. výr. Označení OJ Přebal Hmotnost

010016 Rozměry: 15 x 10 mm, barva zelená
Karton 90 m (9 rolí à 10 m)

1 
karton

paleta
36 kartonů

21,00 kg
karton

010017 Rozměry: 20 x 10 mm, barva černá
Karton 54 m (9 rolí à 6 m)

1 
karton

paleta
36 kartonů

19,00 kg
karton

Č. výr. 010016 Č. výr. 010017

Bentonitové bobtnající pásky MASTERSTOP

BOBTNAJÍCÍ PÁSKY
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MASTERSTOP SK 

Zk
ou

ška tlakovou vodou

Samolepicí bentonitový bobtnající pásek Technika, strana 12  

Č. výr. Označení OJ Přebal Hmotnost

010025 Rozměry: 20 x 5 mm, samolepicí
Karton 90 m (5 rolí à 18 m)
Tlakotěsný do 50 m vodního sloupce  

1 
karton

paleta
36 kartonů

16,00 kg
karton

Č. výr. 010025 Utěsnění pažnicové 
trubky páskou 
MASTERSTOP SK

FLOWSTOP 

E
vr

op
sk

é te
chnické posouzení

ETA  

Zk
ou

ška tlakovou vodou

 

Zk
ouška odolnosti

Pásky bobtnající za vysokého tlaku, na bázi TPE, pro utěsnění pracovních spár 
Technika, strany 13–15  

Č. výr. Označení OJ Přebal Hmotnost

010040 Rozměry: 20 x 5 mm
Karton 120 m (6 rolí à 20 m)
Tlakotěsný do 80 m vodního sloupce

1 
karton

paleta
36 kartonů

18,00 kg
karton

010045 Rozměry: 20 x 10 mm
Karton 60 m (6 rolí à 10 m)
Tlakotěsný do 80 m vodního sloupce

1 
karton

paleta
36 kartonů

17,00 kg
karton

Č. výr. 010040 Č. výr. 010045

samolepicí

MASTERSTOP SK a FLOWSTOP

Upevnění pásky FLOWSTOP se provádí za pomoci lepidla na bobtnající pásky POWER.

Vhodné příslušenství, jako jsou lepidla na bobtnající pásky a mřížky, naleznete na stranách 6/7.
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Č. výr. 010050 Č. výr. 010030

Č. výr. 010037

Č. výr. 010052

Č. výr. 010033 Č. výr. 010038

Lepidla a bobtnající pasty Technika, strany 16–18

Č. výr. Označení OJ Přebal Hmotnost

010050 Lepidlo na bobtnající pásky pro bentonitové 
bobtnající pásky
Kartuše 310 ml 
Spotřeba: 1 kartuše = cca 7 m, 
vhodné pro vlhký podklad

1 ks karton
20 kartuší

11,60 kg
karton

010052 Lepidlo na bobtnající pásky POWER
Vysokotlaké lepidlo pro upevnění bobtnajících pásek 
MASTERSTOP a FLOWSTOP nebo pro fixaci fóliové 
příruby, kartuše 310 ml, 
Spotřeba: 1 kartuše = cca 7 m, 
vhodné pro vlhký podklad

1 ks karton
20 kartuší

10,00 kg
karton

010030 PU bobtnající pasta MasterMastic
Bobtnající pasta na bázi polyuretanu, 
pro utěsnění pracovních spár a prostupů nebo pro 
upevnění bobtnajících pásek  
Kartuše: 310 ml 
Spotřeba: pracovní spára cca 300–350 ml/m,
Spotřeba: prostup cca 80–100 ml/m,
Spotřeba: upevnění bobtnající pásky cca 45–50 ml/m

1 ks karton
12 kartuší

5,90 kg
karton

010033 PU bobtnající pasta MasterMastic
Bobtnající pasta na bázi polyuretanu, 
pro utěsnění pracovních spár a prostupů nebo pro 
upevnění bobtnajících pásek  
600 ml hliníkový foliový sáček 
Spotřeba: pracovní spára cca 300–350 ml/m,
Spotřeba: prostup cca 80–100 ml/m,
Spotřeba: upevnění bobtnající pásky cca 45–50 ml/m

1 ks karton 
12 fóliových sáčků

10,40 kg
karton

010038 Vytlačovací pistole pro kartuše 310 ml
Profesionální pistole na kartuše, s hliníkovým 
pouzdrem, spojkou a posuvnou tyčí, kalená

1 ks 0,90 kg
ks

010039 Vytlačovací pistole pro sáčky z hliníkové fólie 
o objemu 600 ml 
Vč. 3 trysek, profesionální pistole na kartuše, 
s ergonomickou rukojetí, 
spojkou a posuvnou tyčí, kalená, 
hliníková trubka a matice s očkem

1 ks 1,25 kg
ks

010037 Tryska pro vytlačovací pistoli 600 ml 1 ks 0,05 kg/ks

Č. výr. 010039

Příslušenství pro bobtnající pásky

Zk
ou

ška tlakovou vodou

Zk
ou

ška tlakovou vodou
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Č. výr. 010055 Č. výr. 010060 Č. výr. 010065

Mřížka pro upevnění
Č. výr. Označení OJ Přebal Hmotnost

010055 Mřížka na bobtnající pásky pro 20/15
karton 30 m (30 mřížek à 1 m)

1 
karton

paleta
160 kartonů

1,95 kg
karton

010060 Mřížka na bobtnající pásky pro 25/20
karton 30 m (30 mřížek à 1 m)

1 
karton

paleta
160 kartonů

2,60 kg
karton

010065 Mřížka na bobtnající pásky pro 
MASTERSTOP LONG TIME 25/20
karton 30 m (30 mřížek à 1 m)

1 
karton

paleta
80 kartonů

4,90 kg
karton

Upevňovací hřebíky
Č. výr. Označení OJ Hmotnost

010080 Hřebíky pro nastřelovací pistoli
délka 42 mm, s velkou plochou hlavou 

1 sáček 
à 100 ks

0,90 kg
sáček

010090 Hřebíky pro ruční připevnění
délka 40 mm, s plochou hlavou 

1 karton
à 250 ks

1,00 kg
karton

Č. výr. 010080 Č. výr. 010090

Příslušenství pro bobtnající pásky
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MASTERSTOP E
vr

op
sk

é te
chnické posouzení

ETA  

Zk
ou

ška tlakovou vodou

Bentonitové bobtnající pásky
 Evropské technické posouzení ETA

 Všeobecné osvědčení o zkoušce stavebního 
dozoru

Popis produktu
Bentonitové bobtnající pásky MASTERSTOP se 
již léta osvědčují ve stavební praxi, nabobtnají při 
styku s vodou a bezpečně a trvale utěsňují trhliny 
příp. pracovní spáry.
Zkoušky zaručují, že výrobek je vhodný pro různé 
oblasti použití.

Odolnost bentonitových bobtnajících pásků MASTERSTOP 
a MASTERSTOP SK

Médium Odolný Neodolný

Louhy obecně

Močovina

Kejda/močůvka

Bioplyn

Radon

Posypová sůl

Látky z kvašení

Látky z kompostování

Odpadní vody v čistírnách odpadních vod

Benzín

Nafta

Topný olej

Další druhy odolnosti sdělíme na požádání.

Výhody bentonitových bobtnajících pásků MASTERSTOP přesvědčují 
 Jednoduchá a bezpečná instalace

 Žádné hranění vzhůru

 Samovstřikovací působení  
Složky bobtnající pásky pronikají do trhlin 
a dutin

 Ekologické

 Žádné fitinky a svařování

 Bobtnající a smršťovací proces je reverzibilní

 Tvarově stabilní a nelepkavé

 Žádný odpad, resp. zbytky

 Bezpečné díky rozsáhlým zkouškám

Bentonitové bobtnající pásky MASTERSTOP
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Pokládka pomocí upevňovací mřížky a hřebíků Instalace pomocí lepidla na bobtnající pásky

Instalace
Rozměr 25/20 mm

S mřížkou na bobtnající pásky S lepidlem na bobtnající pásky

MASTERSTOP
Všechny rozměry

MASTERSTOP
Rozměr
25/20 a 
20/15 mm

BetonBeton

Lepidlo na 
bobtnající páskyMřížka na 

bobtnající pásky

Ocelové hřebíky 
s plochou hlavou

Instalace
Bentonitové bobtnající pásky MASTERSTOP se upevňují pomocí mřížky na bobtnající pásky, lepidla na 
bobtnající pásky nebo PU bobtnající pastou MasterMastic. Pokládají se dovnitř výztuže s minimálně 8 cm 
betonovou krycí vrstvou.

Rovný spoj Rohový spoj

Vytvoření tupého spoje

Vytvoření rohu

Bentonitové bobtnající pásky MASTERSTOP
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MASTERSTOP LONG TIME
Bentonitový bobtnající pásek pro  
instalaci nezávislou na vlivech počasí
Popis produktu a funkce
MASTERSTOP LONG TIME 25 x 20 mm je povla-
kovaný bentonitový bobtnající pásek pro utěsnění 
pracovních spár v  oblasti základ/základ, základ/
stěna, stěna/stěna.
MASTERSTOP LONG TIME je opatřen ochranným 
obalem, který umožňuje instalaci nezávisle na 
počasí.
Ochranný obal zaručuje, že bobtnající páska může 
být vystavena minimálně 10 dní dešti a působení 
vody, aniž by expandovala. 
V zabetonovaném stavu se to mění. Složení beto-
nu způsobuje, že ochranný obal ztrácí po několika 
dnech svou funkci, kterou bobtnající pásek uvol-
ňuje, a  může tak při přítomnosti vody bezpečně 
a trvale utěsnit spáry.
Pásky nejsou vhodné pro zabudování do vody 
a permanentní ukládání spodní vody.

Bezpečnostní aspekt
MASTERSTOP LONG TIME není nebezpečný pra-
covní materiál a je možné ho bez problémů zpra-
covat.

Skladování
MASTERSTOP LONG TIME je třeba skladovat 
v suchu a chránit před znečištěním a mechanic-
kým poškozením. Již nabobtnané, v  geometrii 
změněné bobtnající pásky nebo pásky s poškoze-
ným ochranným obalem se nesmí zabudovat.

Ochrana proti dešti 10 dní
Tlakotěsnost 50 metrů vodního  
  sloupce

Srovnání bobtnajících pásek s  ochranným obalem 
a bez něj

Přednosti pásků MASTERSTOP LONG TIME jsou přesvědčivé 
 Instalace nezávislá na vlivech počasí

 Žádné hranění vzhůru

 Samovstřikovací působení  
Složky bobtnající pásky pronikají do trhlin 
a dutin

 Ekologické

 Žádné fitinky a svařování

 Bobtnající a smršťovací proces je reverzibilní

 Tvarově stabilní a nelepkavé

 Žádný odpad, resp. zbytky

 Bezpečné díky rozsáhlým zkouškám

E
vr

op
sk

é te
chnické posouzení

ETA  

Zk
ou

ška tlakovou vodou

MASTERSTOP LONG TIME
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Instalace pásku MASTERSTOP LONG TIME s mřížkou na bobtnající pásky
8cm betonová krycí vrstva uvnitř výztuže

Minimálně 10 dní ochrana proti dešti

Instalace
 MASTERSTOP LONG TIME se namontuje uprostřed spáry a dovnitř výztuže.

 Je třeba dbát na dostatečné překrytí betonu minimálně 8 cm.

 Bobtnající pásku nelze lepit, ale musí se připevnit na podklad pomocí mřížky na bobtnající pásky.  
K zabezpečení celoplošného kontaktu s betonovým podkladem je třeba upevnit mřížku na bobtnající 
pásky k betonu hřebíky, zpravidla v podélném směru v odstupu 25 cm. Pokud je třeba, lze upevňovací 
odstupy zmenšit.

 Je třeba dbát na to, aby se nepoškodil ochranný obal.

 Stykové plochy a přípoje se spojují natupo. Částečně stáhněte ochranný obal u nástřihů, odstřihněte 
5 cm bobtnajícího pásku a ohrňte obal tak, aby nedošlo ke kontaktu s vodou.

 Betonový podklad musí být rovný a nesmí se na něm nacházet volné nebo oddělující složky a nesmí 
vykazovat žádnou velkou hloubku drsnosti.

Instalace pouze s mřížkou na bobtnající pásky
Nestahujte fólii

MASTERSTOP
LONG TIME
Rozměr
25/20

Beton

Mřížka na  
bobtnající pásky

Ochranný obal

Ocelové hřebíky s plochou hlavou

Ochrana proti  
dešti 10 dní

Vytvoření tupého spoje

Vytvoření rohu

MASTERSTOP LONG TIME
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MASTERSTOP SK 

Zk
ou

ška tlakovou vodou

Samolepicí bentonitový bobtnající pásek

Popis produktu
MASTERSTOP SK je samolepicí 
bentonitový bobtnající pásek, který 
při styku s  vodou expanduje a  za-
brání proniknutí vody.

Kontrola
 Zkušební protokol MFPA 

Lipsko, do 50 m vodního 
sloupce

 Ekologické

Oblasti použití
 Vodotěsné zabudování potrubí do betonových 

konstrukcí

 Utěsnění připojení výztuží

 Utěsnění podlahových vpustí

Instalace
 Stáhněte silikonový papír a přilepte 2 kroužky 

MASTERSTOP SK kolem trubky, kterou je třeba 
utěsnit.

 Na koncích spojujte natupo, žádné překrývání

 Povrch trubek musí být tvrdý

 MASTERSTOP SK lepí na kovu, plastu, PVC 
a kameni.

 MASTERSTOP SK případně zajistěte vázacím 
drátem.

Základy

Betonová stěna

Působící voda

MASTERSTOP SK
brání průniku vody

Vzdálenost 5 cm
mezi kroužky

MASTERSTOP SK se přilepí kolem trubky do-
vnitř výztuže s 6 cm betonovou krycí vrstvou.

MASTERSTOP SK
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FLOWSTOP 

E
vr

op
sk

é te
chnické posouzení

ETA  

Zk
ou

ška tlakovou vodou

 

Zk
ouška odolnosti

Pásky bobtnající za vysokého tlaku
K utěsnění pracovních spár a pro-
sakujících míst v betonových kon-
strukcích. Díky prověřené odolnosti 
vůči tlaku do 8 bar splňuje techno-
logie FLOWSTOP předpoklady ně-
mecké směrnice pro  vodotěsnost 
betonových konstrukcí pro trvalý 
tlak 2 bar, jakož i mezinárodní stan-
dardy vyžadující velkou odolnost 
vůči tlaku.

 Evropské technické posouzení ETA

 Všeobecné osvědčení o zkoušce 
stavebního dozoru

 Vhodné pro proměnlivé vodní zóny

 Dobrá chemická odolnost

 Tvarově stabilní

 Max. tlak 8 barů při rozměrech 20 x 5 mm

 Životnostní zkouška po dobu 250 dnů

 Snadná instalace pomocí lepidla na bobtnající pásky 
POWER

 Bez nutnosti zdvižení hran

Popis produktu 
FLOWSTOP je bobtnající pásek pro pracovní spáry 
a  prostupy v  betonových konstrukcích, odolný vůči 
vysokým tlakům.
S  rozměrem 20  x  5  mm docílíte bezpečného a  trvalého 
utěsnění až do 80 m vodního sloupce.

Technické údaje  Odolnost

Na chemickém základu:  modifikovaný TPE 

Barva: červená

Povrch: hladký 

Profily: 20 x 5 mm

 20 x 10 mm

Teplotní rozsah: –30 až +60 °C

Skladování: v suchu a chráněný

 Zředěné kyseliny a louhy

 Slaná voda

 Metan + radon

 Kejda + močůvka

 Kvasný rmut + bioplyn

 Alkalita betonu 

 Tekutina narušující beton

FLOWSTOP
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Nastříkejte lepidlo na bobtnající pásky POWER 
a rozviňte do něj bobtnající pásek FLOWSTOP.

Instalace
Podklad musí být čistý, suchý a ne-
smí se na něm nacházet volné čás-
ti. Po nanesení lepidla na bobtna-
jící pásky POWER do středu spáry 
se pásek přiloží na lepidlo a  lehce 
přitlačí. Je nutné dbát na dodrže-
ní minimálně 8  cm betonové krycí 
vrstvy uvnitř výztuže. Neprovádí se 
instalace s  mřížkou na bobtnající 
pásky.
Před zabetonováním nesmí pásek 
ležet delší dobu ve vodě. 
Stékající dešťová voda bobtnání 
neaktivuje.

Utěsnění pracovní spáry

8 cm
Betonová krycí vrstva Vytvoření tupého spoje

Vytvoření rohu

FLOWSTOP
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Bobtnání 
Bobtnání pásku FLOWSTOP bylo zkoušeno 180 dnů 
vložením do 4 druhů zkušebních tekutin. 

   
   
Zkušební tekutina 

Neutrální tekutina s hodnotou pH 7 600 %

Alkalická tekutina s hodnotou pH 13 350 %

Tekutina narušující beton s hodnotou pH 4,5 200 %

Slaná voda 100 %

FLOWSTOP 20 x 5 mm a 20 x 10 mm
Původní a v roztaženém stavu

V závislosti na zkušební tekutině bylo roztažení 
dosaženo po 6–10 dnech. Tato doba zaručuje do-
statečně dlouhou dobu pro bezpečnou instalaci.

Kontrolní proces pro 
technologii FLOWSTOP

Tlak vody
[bar]

Doba trvání 
zkoušky

dny

Průtok Poznámky

0,03 3 Neměřitelné Nastavení pracovní 
spáry na 0,25 mm 

a naplnění vodou bez 
tlaku

Celkový průnik vody, 
s vyšším stupněm 
bobtnání se rychle 

zmenšuje

0,2 1 0
začátek 1. přítoku 

tlakové vody

0,4 1 0 těsné

0,6 1 0 těsné

0,8 1 0 těsné

1,0 3 0 těsné

2,0 1 0 těsné

3,0 1 0 těsné

4,0 1 0 těsné

5,0 14 0 těsné

– 43 –
vysychání po dobu 

6 týdnů za působení 
teplého vzduchu

0,03 3 0
doplňování vodou 

bez tlaku, 
těsné

0,2 1 0
začátek 2. přítoku 

tlakové vody,
těsné

0,4 1 0 těsné

0,6 1 0 těsné

0,8 1 0 těsné

Tlak vody
[bar]

Doba trvání 
zkoušky

dny

Průtok Poznámky

1,0 3 0 těsné

2,0 1 0 těsné

3,0 1 0 těsné

4,0 1 0 těsné

5,0 14 0 těsné

– 43 –
vysychání po dobu 

6 týdnů za působení 
teplého vzduchu

0,03 3 0
doplňování vodou 

bez tlaku, 
těsné

0,2 1 0
začátek 3. přítoku 

tlakové vody, 
těsné

0,4 1 0 těsné

0,6 1 0 těsné

0,8 1 0 těsné

1,0 3 0 těsné

2,0 1 0 těsné

3,0 1 0 těsné

4,0 1 0 těsné

5,0 14 0 těsné

6,0 28 0
další úroveň tlaku, 

těsné

7,0 28 0
další úroveň tlaku, 

těsné

8,0 28 0
další úroveň tlaku, 

těsné

FLOWSTOP

Maximální 
expanze ve všech 

zkušebních 
cyklech
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Lepidla a bobtnající pasty
MASTERTEC vyrábí lepidla pro bobtnající pásky a bobtnající pasty pro utěsnění pracovních spár a prostupů 
v různých provedeních a kvalitách.

Přípravné práce
Přířez špiček kartuší

Nanášení lepidel nebo past

Tryska se přiřízne na průměr odpovídající danému 
případu použití.

Příklad: Velký výstupní otvor
Spotřeba cca 280–360 ml/m

Přířezy

Malý výstupní 
otvor – lepení

Ø 5–6 mmOriginál

Střední výstupní 
otvor – prostupy

Ø 8–10 mm

Velký výstupní 
otvor pro utěsnění 
pracovních spár

Ø 13–15 mm

Velký výstupní otvor
cca 280–360 ml/m

Střední výstupní 
otvor

cca 80–100 ml/m
Malý výstupní otvor

cca 40–50 ml/m

Lepidla a bobtnající pasty
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Lepidlo na bobtnající pásky
Jednosložková těsnicí hmota bez obsahu rozpouštědla pro lepení 
bentonitových bobtnajících pásek MASTERSTOP. 

Spotřeba: 40–50 ml/m  cca 7 m každá kartuše

Zpracování: Pro suché a mírně vlhké podklady

Lepí na: Beton

Teplota zpracování: +5 až +45 °C

Teplotní odolnost
po vytvrzení: –20 až +70 °C

Doba tuhnutí: cca 8 h při +20 °C

Životní prostředí: Po vytvrzení je výrobek bez zápachu 
a fyziologicky neškodný.

Forma dodávky: Kartuše 310 ml

Lepidlo na bobtnající pásky 
POWER
Jednosložková těsnící hmota bez obsahu rozpouštědla pro lepení 
bobtnajících pásek MASTERSTOP a FLOWSTOP nebo pro fixaci 
foliové příruby. Provedení POWER je vysokotlaké lepidlo. 

Spotřeba: 40–50 ml/m = cca 7 m na kartuši

Zpracování: Pro suché a vlhké podklady

Lepí na: Beton, ocel, tvrdé PVC, měkčené PVC, 
kámen dosahuje velmi vysokou mechanickou 
pevnost.

Teplota zpracování: +5 až +45 °C

Teplotní odolnost  
po vytvrzení: –30 až +80 °C

Doba tuhnutí: cca 8 h při +20 °C

Životní prostředí: Po vytvrzení je výrobek bez zápachu 
a fyziologicky neškodný. Velmi doporučovaný 
stavební výrobek s nízkým obsahem 
škodlivých látek

Forma dodávky: Kartuše 310 ml

Nanášejte lepidlo na čistý podklad

Umístěte bobtnající pásku

Bobtnající pásek zatlačte do lože 
lepidla

Vysokotlaké lepidlo POWER pro 
MASTERSTOP a FLOWSTOP

Lepidla a bobtnající pasty
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PU bobtnající pasta MasterMastic 

Zk
ou

ška tlakovou vodou

Jednokomponentní, bobtnavá polyuretanová pasta, pro utěsnění pracovních spár a  prostupů ve 
vodotěsných betonových konstrukcích nebo pro upevnění bobtnajících pásek.

 Pro suché a vlhké podklady

 Bez obsahu rozpouštědla

 Zpracování:  
+5 až +45 °C

 Fyziologicky nezávadná

 Doba tuhnutí: cca 6–7 mm / 
24 h

Č. výr. 010030
Kartuše 310 ml

Č. výr. 010033
Sáček (rukáv) 600 ml

Prostupy
Zkontrolované utěsnění až do vodního sloupce 40 m 
(zkušební protokol MFPA Lipsko)

Aplikace: Prstencovitá Ø cca 8–10 mm

Spotřeba: cca 80–100 ml/m

Drží na: Betonu, oceli, kameni, tvrdé PVC  
Není vhodná pro polypropylen!

Instalace: Dovnitř výztuže s betonovou krycí vrstvou alespoň 
8 cm 
Chraňte proti předčasnému nabobtnání před 
vlhkostí a deštěm.

Pracovní spáry
Obecně utěsnění pracovních spár ověřené stavebním dozorem 
podle směrnice pro vodonepropustné betonové konstrukce do 
vodního sloupce 20 m

Aplikace: Průtlaček o velikosti cca 35 x 12 mm

Spotřeba: cca 300–350 ml/m*

Drží na: Suchých nebo matně vlhkých (ještě vodou nenasyce-
ných) betonových povrchových plochách bez prachu

Instalace: Dovnitř výztuže s betonovou krycí vrstvou alespoň 8 cm 
Chraňte proti předčasnému nabobtnání před vlhkostí 
a deštěm.

Upevnění bobtnající pásky
Aplikace: Prstencovitá Ø cca 6–8 mm

Spotřeba: cca 45-50 ml/m*

Drží na: Suchých nebo matně vlhkých (ještě vodou nenasyce-
ných) betonových povrchových plochách bez prachu

 * Závisí na hrubosti betonu

Lepidla a bobtnající pasty
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