
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECHNICKÝ LIST 

 

 

POPIS VÝROBKU 

Bostik R 331 je samolepicí těsnicí páska v různých 

velikostech, kašírovaná v barvě hliníku, olova nebo mědi. 

Bostik R 331 je samolepicí bitumenová těsnicí páska o 

tloušťce cca 1,5 mm, kašírovaná v barvě hliníku, olova nebo 

mědi. Fólie je ohebná a hodí se proto speciálně pro obtížné 

podklady.  

Kromě toho je fólie opatřena vrstvou odolnou proti UV 

záření. 

 

OBLASTI POUŽITÍ 

Bostik R 331 se hodí k bezpečnému utěsnění a lepení např. 

spár, okapů, spádových trubek, střešních krytin, střešních 

proniků atd. Výborně ji lze použít u ocelových výztuží 

například u střech skleníků. 

 

PŘÍPRAVA PODKLADU 

Podklad by měl být hladký, pevný, suchý a nosný, tj. 

zbavený prachu, téru, smůly, odbedňovacího oleje, 

nečistot, starých nátěrů nebo vrstev, které by narušovaly 

přilnavost, kovové podklady je třeba příp. odmastit. 

Pro zlepšení přilnavosti naneste nejprve přípravek Bostik P 

111. 

 

ZPRACOVÁNÍ  

Při rozrolovávání zároveň odstraňte ochrannou fólii a pás 

přilepte, fólie tak bude bez záhybů.  

U menších poškozených míst lze pás přiříznout na 

požadovanou délku, ochrannou fólii zcela odstranit a poté 

přilepit. 

Přitiskněte pomocí hadru nebo válečku a vytlačte 

vzduchové bubliny směrem ven do stran, v místech 

napojení nechte cca 2,5 cm překrývat. 

 

Pozor:  

Bostik R 331 enormně lepí. Chyby nelze příp. již opravit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SKLADOVÁNÍ 

Bostik R 331 je nutno skladovat v suchu a bez přístupu 

mrazu, nespotřebovaný materiál je nutno uchovávat v 

dobře uzavřených originálních obalech.  

Bostik R 331 má v uzavřeném originálním obalu při 

správném skladování trvanlivost nejméně 60 měsíců. 

 

ZPŮSOB DODÁNÍ 

Asfaltový pás hliník 10 m x 10 cm, číslo zboží  

500481-31 

Asfaltový pás hliník 10 m x 7,5 cm, číslo zboží 

500480-31 

Asfaltový pás hliník 1 m x 10 cm, číslo zboží 

500486-31 

Asfaltový pás hliník 1 m x 7,5 cm, číslo zboží 

500485-31 

Asfaltový pás olovo 10 m x 7,5 cm, číslo zboží  

500483-31  

 

 

GISCODE 

- 

CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU 

- Lepení a izolace 
- Na kov, plasty, dřevo a beton 
- Samolepicí 

R 331 

 Bitumenový pás 

 



 

BOSTIK HOTLINE 
 
technische.beratung@bostik.com  
+49 (0) 180 5 005 160 
 
(14 eurocentů/min. z německé pevné linky, 
nejvýše 42 eurocentů/min. z mobilních sítí) 
 

 

Pomocí těchto pokynů Vám chceme poradit podle našeho nejlepšího vědomí na základě našich 
pokusů a zkušeností. Záruku za výsledek zpracování v jednotlivých případech však z důvodu velkého 
počtu možností použití a podmínek skladování a zpracování našich produktů, na které nemáme vliv, 
nemůžeme zaručit. Provádějte vlastní pokusy. U těsnicích hmot vystavených UV záření je možné 
lehké zabarvení. 
 
Mírné výkyvy v barevnosti mezi šaržemi jsou podmíněné technikou výroby. Za absolutní věrnost 
barev se nepřebírá záruka. Na jeden objekt používejte jednu šarži materiálu. Naše technické a 
obchodní poradenství je Vám k dispozici. 
 
S vydáním tohoto datového listu pozbývají platnosti všechna dřívější vydání.  
Vydání: 01.16 

 

Bostik GmbH   
An der Bundesstraße 16 
D-33829 Borgholzhausen 
www.bostik.de 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
   

 

TECHNICKÁ DATA  

Materiálová báze Těsnicí páska na bázi asfaltu 
modifikovaného kaučukem 

Barva Černá se stříbrně, měděně, 
resp. olověně zbarveným 
povrchem 

Podmínky zpracování Použitelné od +5 °C do +45°C, 
v žádném případě při mrazu 

Spotřeba 1 běžný dm/běžný m plus 
materiál na rohy, okraje a 
překrytí 

Čištění nářadí Nářadí lze dobře vyčistit 
terpentýnovou náhražkou 

 


