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STOPPER SCREW

Instalace Optika

Zapuštěný uzávěr u dis-
tančních trubek s těsni-
cí chlopní (nahoře) nebo 
s kuželem (dole).

Uzávěr distančních 
trubek s těsnicí chlopní 
(nahoře) nebo s kuže-
lem (dole).

Zasunout–utáhnout–těsný

STOPPER SCREW Zk
ou

ška tlakovou vodou

Po
žární zkouška Zv

uková zkouška

Odo
lné vůči radonu

Použitý uzávěr upínacích míst bednění –  
maximální bezpečnost s vynikající optikou

 Odolný proti tlakové vodě, zvukotěsný a odolný vůči radonu

 Třída požární odolnosti EI 240

 Pro distanční trubky z vláknitého cementu a plastu

 Pro kónické kotevní otvory

 Nízké nároky na prostor při skladování

 Instalace nezávislá na počasí

STOPPER 
SCREW 17

covered (typ 3)

STOPPER
SCREW 20

covered (typ 4)

STOPPER
SCREW 22

covered (typ 1)

STOPPER
SCREW 23

covered (typ 2)

STOPPER
SCREW 25

covered (typ 5)

STOPPER
SCREW 28

covered (typ 7)

STOPPER
SCREW 31

covered (typ 6)

STOPPER 
SCREW 17
in (typ 3)

STOPPER
SCREW 20
in (typ 4)

STOPPER
SCREW 22
in (typ 1)

STOPPER
SCREW 23
in (typ 2)

STOPPER
SCREW 25
in (typ 5)

STOPPER
SCREW 28
in (typ 7)

STOPPER
SCREW 31
in (typ 6)
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STOPPER SCREW
Typ in

Č. výr. Označení
Vnitřní průměr
Místo upnutí OJ Hmotnost

046230 STOPPER SCREW 17   typ 3 in
Celková délka: 72 mm 

17–19,5 mm 100 ks
vč. 4 bitů

2,80 kg
100 ks

046240 STOPPER SCREW 20   typ 4 in
Celková délka: 72 mm

19,5–22 mm 100 ks
vč. 4 bitů

3,20 kg
100 ks

046210 STOPPER SCREW 22   typ 1 in
Celková délka: 72 mm

21,5–23 mm 100 ks
vč. 4 bitů

3,70 kg
100 ks

046220 STOPPER SCREW 23   typ 2 in
Celková délka: 72 mm

22,3–25,4 mm 100 ks
vč. 4 bitů

4,00 kg
100 ks

046250 STOPPER SCREW 25   typ 5 in
Celková délka: 72 mm

25–28 mm 100 ks
vč. 4 bitů

4,70 kg
100 ks

046270 STOPPER SCREW 28   typ 7 in
Celková délka: 72 mm

27,5–29 mm 100 ks
vč. 4 bitů

4,80 kg
50 ks

046260 STOPPER SCREW 31   typ 6 in
Celková délka: 80 mm

31–34 mm 50 ks
vč. 2 bitů

3,80 kg
50 ks

STOPPER SCREW
Typ covered

Č. výr. Označení
Vnitřní průměr
Místo upnutí OJ Hmotnost

046330 STOPPER SCREW 17   typ 3 covered
Krycí deska: 28 mm, celková délka: 75 mm 

17–19,5 mm 100 ks
vč. 4 bitů

3,70 kg
100 ks

046340 STOPPER SCREW 20   typ 4 covered
Krycí deska: 28 mm, celková délka: 75 mm

19,5–22 mm 100 ks
vč. 4 bitů

4,60 kg
100 ks

046310 STOPPER SCREW 22   typ 1 covered
Krycí deska: 28 mm, celková délka: 75 mm

21,5–23 mm 100 ks
vč. 4 bitů

4,70 kg
100 ks

046320 STOPPER SCREW 23   typ 2 covered
Krycí deska: 32 mm, celková délka: 75 mm

22,3–25,4 mm 100 ks
vč. 4 bitů

4,95 kg
100 ks

046350 STOPPER SCREW 25   typ 5 covered
Krycí deska: 32 mm, celková délka: 75 mm

25–28 mm 100 ks
vč. 4 bitů

6,10 kg
100 ks

046370 STOPPER SCREW 28   typ 7 covered
Krycí deska: 32 mm, celková délka: 75 mm

27,5–29 mm 100 ks
vč. 4 bitů

6,30 kg
50 ks

046360 STOPPER SCREW 31   typ 6 covered
Krycí deska: 38,5 mm, celková délka: 83 mm

31–34 mm 50 ks
vč. 2 bitů

4,80 kg
50 ks

Příslušenství

Č. výr. Označení OJ Hmotnost

046170 Čisticí kartáč
pro trubku 21,5–26 mm

1 ks 0,11 kg
ks

046181 STOPPER SCREW
Polohovací pomůcka

1 ks 0,27 kg
ks

STOPPER SCREW

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!
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STOPPER SCREW

Voda  
Zk

ou
ška tlakovou vodou

Druh upínacího místa bednění
 

STOPPER SCREW typu „in“ STOPPER SCREW typ „covered“

vodního sloupce vodního sloupce

Distanční trubka Ø 22 mm
Plast / vláknitý cement

70 m 70 m

Distanční trubka Ø 26 mm
Plast

40 m 40 m

Distanční trubka Ø 27 mm
Vláknitý cement 

40 m 40 m

Distanční trubka Ø 32 mm
Plast

40 m 40 m

Kónické kotevní otvory 50 m 50 m

Zkoušky

Oheň  
Po

žární zkouška

  Třída požární odolnosti EI 240 dle normy DIN EN 13501-2  
Zkouška uzavření místnosti s distančními trubkami z vláknitého cementu 
Během doby trvání zkoušky 240 minut nevzniknou ve zkušební místnosti žádné praskliny ani 
mezery. Během této doby se na straně odvrácené od ohně neobjevily viditelné plameny.

 Třída stavebního materiálu DIN EN 13501-1 E = normálně hořlavý 
 DIN 4102-1 B2 = normálně hořlavý

Zvuková izolace  

Zv
uková zkouška

Zkouška normalizovaného rozdílu hladiny akustického tlaku
Zkouška MFPA podle normy DIN EN ISO 10140-2

Distanční trubka zabudovaná do betonu, která byla na obou stranách uzavřena uzavírací zátkou 
STOPPER SCREW, dosahuje stejné normalizované hladiny akustického tlaku jako monolitický beton 
stejné tloušťky stavebních dílů.

Odolné vůči radonu  

Odo
lné vůči radonu

Distanční trubka zabudovaná do betonu, která byla z obou stran uzavřena uzavírací zátkou 
STOPPER SCREW, spolehlivě zabraňuje pronikání radonu.
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STOPPER

STOPPER 
Vnitřní utěsnění pro distanční trubky  
z plastu a vláknitého cementu

Zk
ou

ška tlakovou vodou

Po
žární zkouška Zk

ouška odolnosti Zv
uková zkouška

Č. výr. Označení OJ Hmotnost

046140 STOPPER in 22
pro distanční trubky 
vnitřní průměr 21,5–23 mm

Kbelík 
à 250 ks

6,00 kg
kbelík

STOPPER in 22

046150 STOPPER mini 22
pro distanční trubky 
vnitřní průměr 21,5–23 mm

Kbelík 
à 250 ks

6,00 kg
kbelík

STOPPER mini 22

046160 STOPPER maxi 22
pro distanční trubky 
vnitřní průměr 21,5–23 mm

Kbelík 
à 250 ks

9,00 kg
kbelík

STOPPER maxi 22

046163 STOPPER in 26
pro distanční trubky 
vnitřní průměr 26 mm

Kbelík 
à 250 ks

10,50 kg
kbelík

STOPPER in 26

046170 Čisticí kartáč
pro trubku 21,5–26 mm

1 ks 0,11 kg
ks

046180 Zarážecí pomůcka
pro STOPPER 22 + 26 mm

1 ks 0,10 kg
ks

Pro zatlučení STOPPERu použijte kladivo z tvrdé pryže 1500–2000 g.

51
 m

m
Ce

lk
ov

á 
dé

lk
a 

59
 m

m

43 mm
Kuželová deska

1 
cm

Hl
ou

bk
a 

ku
že

le49
 m

m
51

 m
m

67
 m

m

Popis výrobku 
 STOPPERy jsou zátky vyvinuté pro tlakotěsné uzavření distančních trubek z vláknitého cementu 

a plastu.
 Vysoce odolný plast vyvinutý speciálně pro tuto oblast použití
 Teplotní rozsah -35 °C až +70 °C 

Pokud se zátky instalují při venkovních teplotách pod 0 °C, musí se pro lepší instalaci nejprve 
skladovat při teplotách nad nulou.

 Instalace nezávislá na počasí
 Těsní ihned po zatlučení.
 Nízké nároky na prostor při skladování
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Voda  
Zk

ou
ška tlakovou vodou

Druh trubky STOPPER 
 maxi 22

vodního sloupce

STOPPER
mini 22

vodního sloupce

STOPPER
in 22

vodního sloupce

STOPPER
in 26

vodního sloupce

Výsledek při 
oboustranném 

uzavření

Plastová distanční trubka 
Vnitřní průměr cca 21,5 – 23 mm 

50 m 50 m 30 m –
Bez 

průtoku vody

Distanční trubka z vláknitého cementu 
Vnitřní průměr cca 22 mm, kruhová 

40 m 40 m 20 m –
Bez 

průtoku vody

Ocelová distanční trubka 
Vnitřní průměr cca 22,45 mm, kruhová 

40 m 40 m 20 m –
Bez 

průtoku vody

Ocelová distanční trubka 
Vnitřní průměr cca 23 mm, kruhová

30 m 30 m 20 m –
Bez 

průtoku vody

Plastová distanční trubka 
vnitřní průměr 26 mm 

– – – 50 m
Bez 

průtoku vody

Zkoušky

Oheň  
Po

žární zkouška

  Třída požární odolnosti EI 120 podle normy DIN EN 13501-2 (STOPPER mini / STOPPER maxi) 
Zkouška uzavření místnosti s distančními trubkami z vláknitého cementu 
Během doby trvání zkoušky po 120 minut nevzniknou směrem ke zkušební místnosti žádné praskli-
ny ani mezery. Během této doby se na straně odvrácené od ohně neobjevily viditelné plameny.

 Třída stavebního materiálu   DIN EN   13501-1    E   = normálně hořlavý 
                                          DIN          4102-1    B2 = normálně hořlavý

Odolnost  

Zk
ouška odolnosti

Kromě náročné zkoušky odolnosti vůči kyselinám je plast odolný vůči mnoha médiím: 

  Močůvka   Fermentační kaše   Ozón
  Kejda   Radon + metan   Bitumen
  Šťávy prosakující ze siláže   UV záření

V závislosti na koncentraci   Zředěné kyseliny + louhy   Oleje
(prosíme o konzultaci s naším týmem)

Zvuková izolace  

Zv
uková zkouška

Zkouška normalizovaného rozdílu hladiny akustického tlaku
Zkouška MFPA podle normy DIN EN ISO 10140-2

Distanční trubka zabudovaná do betonu, která byla na obou stranách uzavřena STOPPERem, dosahuje 
stejné normalizované hladiny akustického tlaku jako monolitický beton stejné tloušťky stavebních dílů.

STOPPER
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Instalace

STOPPER

STOPPER in

STOPPER in se vtlačí do dis-
tanční trubky.

Zapuštěný uzávěr u  distanč-
ních trubek s kuželem.

STOPPER in se zatluče kladi-
vem z tvrdé pryže 1500–2000 g.

STOPPER in lze zapustit libo-
volně hluboko.

Zapuštěný uzávěr u  distanč-
ních trubek s těsnicí chlopní.

Po zapuštění STOPPERu in je 
možné přilepit kužel.

1 2 3

4 5 6

STOPPER mini

Nasaďte STOPPER mini a  za-
tlučte

Uzavření distanční trubky s těs-
nicí chlopní

Uzavření distanční trubky s ku-
želem

1 2 3

STOPPER maxi

Zatlačte STOPPER maxi do 
distanční trubky

Zatlučte gumovým kladivem Tlakotěsný uzávěr splývající 
s povrchem

1 2 3
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STOPPER rozpěrná trubka Zk
ou

ška tlakovou vodou

NEW!  Plastové distanční trubky odolné proti tlakové 
vodě s oboustranným kuželem Ø 22 mm

Č. výr. Označení OJ Hmotnost

048200 STOPPER rozpěrná trubka 22/200
Ø 22 mm, délka 200 mm

100 ks 7,20 kg
100 ks

048240 STOPPER rozpěrná trubka 22/240
Ø 22 mm, délka 240 mm

100 ks 8,10 kg
100 ks

048250 STOPPER rozpěrná trubka 22/250
Ø 22 mm, délka 250 mm

100 ks 8,30 kg
100 ks

048300 STOPPER rozpěrná trubka 22/300
Ø 22 mm, délka 300 mm

100 ks 9,40 kg
100 ks

048350 STOPPER rozpěrná trubka 22/350
Ø 22 mm, délka 350 mm

100 ks 10,50 kg
100 ks

048365 STOPPER rozpěrná trubka 22/365
Ø 22 mm, délka 365 mm

100 ks 10,90 kg
100 ks

048400 STOPPER rozpěrná trubka 22/400
Ø 22 mm, délka 400 mm

100 ks 11,60 kg
100 ks

Další délky lze dodat v krátké lhůtě.

 Přechod do betonu odolný proti tlakové vodě

 Dodávka připravená k instalaci pro všechny běžné tloušťky stěn

 Speciální délky lze dodat v krátké lhůtě nebo vyrobit na místě

 Utěsnění systému odolné proti tlakové vodě 
s vnitřním uzávěrem se zátkou: 
STOPPER in/mini     3 bary 
STOPPER SCREW   7 barů 

STOPPER rozpěrná trubka

Přechod do betonu odolný proti tlakové 
vodě s těsnicím kroužkem ActiveRing

Zdrsněný povrch trubky pro 
optimální spojení betonu.

Pro kotevní tyče 
Ø 15/17 mm

Dodávka připra-
vená k instalaci 
ve všech běžných 
tloušťkách stěn.
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STOPPER rozpěrná trubka

Zkouška tlakovou vodou Zk
ou

ška tlakovou vodou
Varianta vnitřního uzávěru vodního sloupce

STOPPER in 30 m

STOPPER mini 30 m

STOPPER SCREW 
Typ in

70 m

STOPPER SCREW 
Typ covered

70 m

Instalace

STOPPER rozpěrná trubka v zabudovaném stavu před odstraněním 
kotevní tyče.

Po odbednění sedí těsnicí kroužek ActiveRing uprostřed 
v betonovém dílu. ActiveRing bezpečně a trvale utěsní přechod mezi 
STOPPER rozpěrnou trubkou a betonem.

Těsnicí kroužky ActiveRing
zastavit vodu

Možnosti uzávěru pro  
STOPPER rozpěrnou trubku
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STOPPER uzavírací kužel
NEW!  Kužel z vláknitého cementu k nalepení pro 

opticky atraktivní uzavření distančních trubek 
 Pro distanční trubky Ø 22 mm

 Výška kužele 10 mm

 Třída stavebního materiálu A1 – nehořlavý

 Barva: betonově šedá 

Č. výr. Označení OJ Přebal Hmotnost

046200 STOPPER uzavírací kužel
Ø 22 mm, výška 10 mm 

Karton 
à 100 ks

Paleta 
40 kartonů

3,60 kg
Karton

STOPPER uzavírací kužel

Možnosti lepení
Lepidlo na beton pro nalepení do otvorů kužele najdete ve skupině zboží 3 na straně 80. Jednosložkové le-
pidlo PROTECT Easy 1K a dvousložkové PROTECT BK 2K jsou vyvinuty speciálně pro tento případ použití.

PROTECT Easy 1K (Č. výr. 040030) PROTECT BK 2K (Č. výr. 040100)

Optika
STOPPER uzavírací kužel vytvá-
ří po nalepení do otvorů kužele 
o výšce 10 mm uzavření zarovnané 
se stěnou.
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Č. výr. Označení OJ Hmotnost

047200 ActiveRing mini
pro trubky s vnějším 
průměrem 25–32 mm 
např. plastové distanční trubky 
22/26   26/31   26/32

Sáček
à 250 ks

1,70 kg
sáček

047250 ActiveRing maxi
pro trubky s vnějším 
průměrem 38–42 mm 
např. distanční trubky z vláknitého 
cementu

Sáček
à 250 ks

2,40 kg
sáček

ActiveRing mini

ActiveRing maxi

ActiveRing

ActiveRing Zk
ou

ška tlakovou vodou

 

Zk
ouška odolnosti

Bobtnající vysokotlaké vnější utěsnění distančních 
trubek z plastu nebo vláknitého cementu 
Těsnicí kroužky ActiveRing mini a maxi jsou vyro-
beny z vysoce bobtnavé směsi TPE. Při kontaktu 
s vodou se kroužky aktivují, nabobtnají a spolehli-
vě zastaví přitékající vodu.

 Tlaková zkouška společností MFPA Lipsko

 Jednoduchá a bezpečná instalace

 Dobré chemické odolnosti

 Cenově velice výhodné 

 Nasunout a ihned těsní
mini

maxi

Vysokotlaké utěsnění do 80 m vodního sloupce

Těsnicí kroužky ActiveRing na různých distančních trubkách 
Plastová trubka 22/26 a 26/32
Trubka z vláknitého cementu  22/40

Umístěte těsnicí kroužek ActiveRing směrem ke středu

nasunout
čistý povrch

Povrchy trubek musí být čisté.
Těsnicí kroužek ActiveRing se nasune na distanční trubku, 
která se má utěsnit.

Instalace
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Existuje mnoho příčin, které vedou k  netěsnosti distanč-
ních trubek. Plast se zásadně nespojuje s betonem. Plast 
se odlomí a uvolní tak cestu pro vodu. Druhým hlavním dů-
vodem je špatná betonáž. To se týká nejen distančních tru-
bek z plastu, ale i distančních trubek z vláknitého cementu.

Tak fungují těsnicí kroužky ActiveRing:
Při kontaktu s  vodou se kroužky aktivují 
a zastaví přitékající vodu. 
Utěsnění zůstane při kontaktu s  vodou 
trvale aktivní.

Příčiny 
netěsných distančních trubek

Technické údaje Odolnost

Na chemickém základu:  modifikovaný TPE

Barva:   červená

Povrch:   hladký 

Rozměry:   šířka 10 mm, tloušťka 5 mm

Pro trubku s vnějším průměrem 25–32: provedení mini

Pro trubku s vnějším průměrem 38–42: provedení maxi

Teplotní rozsah:   –30 °C až +60 °C

Skladování:   v suchu a chráněný

Funkce:   vysoce bobtnající

 Zředěné kyseliny a louhy

 Slaná voda

 Metan + radon

 Kejda + močůvka

 Kvasný rmut + bioplyn

 Alkalita betonu 

 Tekutina narušující beton

Těsnicí kroužky ActiveRing 
přinášejí bezpečnost 

Na staveništi

Stěnové bednění seshora Distanční trubka s těsnicím kroužkem ActiveRing se 
zabetonuje.

ActiveRing

Distanční trubka 
z vláknitého 
cementu

Spojí se ne s 
betonem

Distanční 
trubky z plastu 
+ vláknitého 
cementu

Chybějící místa 
špatnou betonáží

Distanční 
trubky z plastu 
+ vláknitého 
cementu

Dutiny pod 
distančními 
trubkami

Betonová stěna

Betonová deska

Distanční 
trubka 
z vláknitého 
cementu

Distanční 
trubka 
z vláknitého 
cementu

Těsnicí kroužky 
ActiveRing

zastavit vodu

Působící  
voda
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Č. výr. Typ Označení OJ Hmotnost

090870 RONDO 
MINI 26
Rozsah 
předpětí 
25–27 mm

pro plastové distanční  
trubky 22/26 mm
bariéra proti vodě 2 cm, 
dosedací šířka 2,7 cm

Sáček 
à 50 ks

vč.
plastových  

upínacích pásků

0,03 kg
ks

090873 RONDO 
MINI 40
Rozsah 
předpětí 
38–42 mm

pro distanční trubky 
z vláknitého cementu 22/40 mm
bariéra proti vodě 2 cm,  
dosedací šířka 2,7 cm

Sáček 
à 50 ks

vč.
plastových  

upínacích pásků

0,04 kg
ks

RONDO MINI  Zk
ou

ška tlakovou vodou

 

Zk
ouška odolnosti

Límcové těsnění pro utěsnění distančních trubek 
z plastu nebo vláknitého cementu 

RONDO MINI

Límcová těsnění RONDO MINI lze na staveništi rychle 
a jednoduše namontovat na distanční trubky z plastu  
nebo vláknitého cementu.

 Tlaková zkouška společností MFPA Lipsko

 Jednoduchá a bezpečná instalace

 Dobré chemické odolnosti

 Cenově velice výhodné

 Nasunout a ihned těsní

A

C

B

MINI 26
MINI 40

A Objímka trubky s doplňkovými bariérami proti vodě
B Bariéra proti vodě 2 cm
C Dosedací šířka 2,7 cm

Popis výrobku
Materiál: směs plastu TPE 
Instalace: teplotní rozsah –35 až +70 °C

Odolnost
  Zředěné kyseliny + louhy

  Kejda + močůvka

  Kvasný rmut

  Oleje a bitumen

  Radon + metan

Odolnost proti tlakové vodě do 30 m vodního sloupce
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Upínací pásky je možno také utáhnout pomocí 
kleští

Kompletně namontované RONDO MINI

Pevné ruční utažení obou upínacích páskůPřed upevněním se RONDO MINI umístí na střed

Nasunutí těsnění RONDO MINI na distanční 
trubku

Distanční trubka z vláknitého cementu, RONDO 
MINI, 2 upínací pásky

Rychlá a jednoduchá montáž

1 2

3 4

5 6

RONDO MINI
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MURO-Top izolační pás do zdiva
Bariéra proti vzlínající vlhkosti

MURO-Top izolační pásy do zdiva 
 se skládají z vysoce odolného materiálu polyolefinu

 spolehlivě a trvale chrání základové zdivo před vzlínající vlhkostí

 jsou na obou stranách profilované

 jsou odolné vůči mnoha médiím

 pokládají se v jedné vrstvě a v místě styku se překrývají pouze 20 cm

 fólie s tloušťkou menší než 1,2 mm nejsou vhodné k použití regulovaná stavebním dozorem

Č. výr.
Šířka  
role

Délka  
role

Plocha  
role OJ Přebal

Hmotnost  
role

041115 11,5 cm 50 m 5,75 m² 1 role paleta à 500 rolí cca 1,65 kg

041150 15,0 cm 50 m 7,50 m² 1 role paleta à 400 rolí cca 2,10 kg

041175 17,5 cm 50 m 8,75 m² 1 role paleta à 350 rolí cca 2,45 kg

041200 20,0 cm 50 m 10,00 m² 1 role paleta à 300 rolí cca 2,80 kg

041240 24,0 cm 50 m 12,00 m² 1 role paleta à 240 rolí cca 3,40 kg

041250 25,0 cm 50 m 12,50 m² 1 role paleta à 240 rolí cca 3,50 kg

041300 30,0 cm 50 m 15,00 m² 1 role paleta à 200 rolí cca 4,20 kg

041365 36,5 cm 50 m 18,25 m² 1 role paleta à 160 rolí cca 5,15 kg

041425 42,5 cm 50 m 21,25 m² 1 role paleta à 150 rolí cca 5,95 kg

041500 50,0 cm 50 m 25,00 m² 1 role paleta à 120 rolí cca 7,00 kg

041750 75,0 cm 50 m 37,50 m² 1 role paleta à 100 rolí cca 10,50 kg

041000 100,0 cm 50 m 50,00 m² 1 role paleta à 80 rolí cca 14,00 kg

Technické údaje
Materiál: polyolefin, na obou stranách hrubá struktura

Tloušťka:  0,3 mm, včetně profilu 0,35 mm

Hmotnost: cca 280 g/m²

Teplotní rozsah: –30 °C až +60 °C

Odolnost:   vodotěsný   odolný vůči zásadám

   kompatibilní s bitumenem   odolný proti hnilobě

   odolný vůči benzínu   odolný vůči naftě

   odolný vůči podzemní vodě   neutrální vůči podzemní vodě

MURO-Top izolační pás do zdiva
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Izolace kročejového hluku T1

Popis výrobku Z
ko

uš
ka

 iz
olace kročejového hluku

 

Za
těž

ovací zkouška

Materiál: Izolace kročejového hluku T1 se vyrábí 
z jemně namíchaných a polyuretanem 
spojených vláken elastomeru.

Použití: K podkládání schodů a stropů

Provedení: Role, pásy a desky

Zkouška: Zatěžovací  pro tloušťku 10 mm 
zkouška až 5 N/mm²

 Snížení  
kročejového hluku až 19 dB

Tepelná odolnost: -40 až +90 °C

Tažnost: >70 %

Chování při požáru: Třída E

Životní prostředí: Odolná vůči UV

Izolace kročejového hluku T1 pro podložení schodišť

IZOLACE KROČEJOVÉHO 
HLUKU + VLNITÁ VLOŽKA

Izolace kročejového hluku T1
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Izolace kročejového hluku T1
Role

Č. výr. Označení OJ Přebal Hmotnost

060240 Role izolace kročejového hluku T1
rozměry 10000 x 100 x 5 mm

1 role 4,40 kg 
role

060230 Role izolace kročejového hluku T1
rozměry 10000 x 100 x 10 mm              

Z
ko

uš
ka

 iz
olace kročejového hluku

 

Za
těž

ovací zkouška 1 role Paleta
60 rolí

9,70 kg 
role

Pás

Č. výr. Označení OJ Přebal Hmotnost

060210 Pás izolace kročejového hluku T1
rozměry 1000 x 100 x 10 mm              

Z
ko

uš
ka

 iz
olace kročejového hluku

 

Za
těž

ovací zkouška 1 pás Paleta
750 pás

0,90 kg 
Pás

Desky

Č. výr. Označení OJ Hmotnost

060110 Deska izolace kročejového hluku T1
rozměry 1000 x 1000 x 10 mm              

Z
ko

uš
ka

 iz
olace kročejového hluku

 

Za
těž

ovací zkouška 1 deska 9,00 kg 
deska

060113 Deska izolace kročejového hluku T1
rozměry 1000 x 1000 x 20 mm

1 deska 18,00 kg 
deska

Č. výr. 060240
Č. výr. 060230

Č. výr. 060210 Č. výr. 060110
Č. výr. 060113

Instalace bez prořezu

Rozbalte T1 Odměřte si potřebnou délku Jednoduše uřízněte nožem

Izolace kročejového hluku T1
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Vlnitá vložka 

Z
ko

uš
ka

 iz
olace kročejového hluku

 

Za
těž

ovací zkouška

Popis výrobku
Materiál: Vlnitá vložka je profilovaná vložka na bázi 

EPDM.

Použití: K podložení schodišť a stropů a prefabrikátů

1. trhací šev 3. trhací šev2. trhací šev

200 mm

50 mm 50 mm 50 mm 50 mm

Vlnitá vložka mezi dvěma stavební-
mi díly

Zpracování

Vlnitá vložka Vlnité vložky lze řezat nožem. 
Nařízněte trhací šev, potom mů-
žete vlnitou vložku zpracovat.

Vlnitá vložka má na šířce 20 cm 
3 odtrhávací švy. Můžete tak vy-
tvořit podkládané šířky 5, 10, 15 
a 20 cm.

Vlnitá vložka

Dodávaný sortiment vlnitých vložek
Č. výr. Označení OJ Hmotnost

060010 Vlnitá vložka 10 mm
rozměry 10000 x 200 x 10 mm
se 3 místy řízeného odtržení

1 role 16,0 kg 
role

Provedení: Role

Zkouška: Zatěžovací zkouška do 5 N/mm²

 Snížení kročejového hluku až 20 dB

Tepelná odolnost: -40 až +90 °C

Tažnost: >300%

Životní prostředí: Odolná proti ultrafialovému záření, bez obsahu 
halogenů
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Stavební vložka R1 
Popis výrobku
Materiál: kopolymer NR-SBR

Použití: oddělení 2 stavebních dílů  
podložení schodišť 
vyrovnání nerovností

Provedení: pásy, desky + role

Tepelná odolnost: –25 °C až +70 °C

Tažnost: >200%

Dodavatelský program stavebních vložek R1

Pás

Č. výr. Označení OJ Hmotnost

060340 Pás stavební vložky R1
rozměry 1000 x 100 x 5 mm

1 pás 0,75 kg 
Pás

060330 Pás stavební vložky R1
rozměry 1000 x 100 x 10 mm

1 pás 1,60 kg 
Pás

Desky

Č. výr. Označení OJ Hmotnost

060310 Deska stavební vložky R1
rozměry 1200 x 1000 x 5 mm

1 deska 9,50 kg 
deska

060300 Deska stavební vložky R1
rozměry 1200 x 1000 x 10 mm

1 deska 18,00 kg 
deska

Přířezy na míru lze dodat v krátké lhůtě

Role

Č. výr. Označení OJ Hmotnost

060350 Role stavebních vložek R1
rozměry 10000 x 50 x 10 mm

1 role 8,00 kg 
role

Stavební vložka R1 

Č. výr. 060340
Č. výr. 060330

Č. výr. 060310
Č. výr. 060300

Č. výr. 060350

NEW!
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Č. výr. Označení OJ Hmotnost

044020 Pěnová páska KLEBO 19 x 6 mm 1 karton            
Jednostranná samolepicí pěnová páska à 16 rolí
Barva: bílá Délka role: 10 m
 Šířka pásku: 19 mm
 Tloušťka: 6 mm
Použití: 
K utěsnění tupých spojů bednění proti úniku cementové pasty;  
utěsnění proti prachu, průvanu a vlhkosti;
Technické údaje a vlastnosti:
PU pěna s otevřenými buňkami potažená vysoce lepivým lepidlem citlivým na tlak 
s vysokou přilnavostí; velmi dobrá odolnost proti stárnutí;
Zpracování: při +5 °C až +40 °C
Tepelná odolnost: -5 °C až +60 °C

0,07 kg
role

044030 Kamenná páska KLEBO Premium, 48 mm 1 karton            
Barva: stříbrná Délka role: 50 m à 24 rolí
 Šířka pásku: 48 mm
Použití: 
textilní lepicí páska s maximální přilnavostí pro náročná lepení
na hrubých a hladkých podkladech.
Technické údaje a vlastnosti:
lze trhat rukou;
odolná proti vlhkosti;
tloušťka 0,22 mm;
Zpracování: při +5 °C až +40 °C
Tepelná odolnost: -10 °C až +70 °C

0,51 kg
role

044040 Kamenná páska KLEBO Standard, 48 mm 1 karton            
Barva: stříbrná Délka role: 50 m à 24 rolí
 Šířka pásku: 48 mm
Použití: 
textilní lepicí páska s vysokou přilnavostí pro náročná lepení 
na hrubých a hladkých podkladech.
Technické údaje a vlastnosti:
lze trhat rukou;
odolná proti vlhkosti;
tloušťka 0,17 mm;
Zpracování: při +5 °C až +40 °C
Tepelná odolnost: -10 °C až +70 °C

0,37 kg
role

044050 PVC lepicí páska KLEBO, hladká, 50 mm 1 karton
Lepicí páska z měkkého PVC odolná proti roztržení à 36 rolí
Barva: žlutá Délka role: 33 m
 Šířka pásku: 50 mm
Použití: 
bednicí páska proti vytékání cementové pasty; 
malířská a štukatérská páska pro krátkodobé použití + univerzální použití;
Technické údaje a vlastnosti:
odolná vůči vlhkosti – odpuzující vodu;
tloušťka 0,15 mm;
Zpracování: při +5 °C až +40 °C
Tepelná odolnost: -5 °C až +60 °C

0,39 kg
role

044060 PVC lepicí páska KLEBO, křížově drážkovaná, 50 mm 1 karton
Lepicí páska z měkkého PVC odolná proti roztržení à 36 rolí
Barva: žlutá Délka role: 33 m
 Šířka pásku: 50 mm
Použití: 
bednicí páska proti vytékání cementové pasty; 
malířská a štukatérská páska pro krátkodobé použití + univerzální použití;
Technické údaje a vlastnosti: 
křížové drážkování umožňuje snadné ruční oddělení; 
odolná vůči vlhkosti – odpuzující vodu; tloušťka 0,16 mm;
Zpracování: při +5 °C až +40 °C
Tepelná odolnost: -5 °C až +60 °C

0,35 kg
role

KLEBO pásky
NEW!  Vysoce kvalitní lepicí pásky  

pro každodenní použití na stavbách

Lepicí pásky KLEBO 
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