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AquaStop Bitumen Triangle 
 

Elastomerový těsnící bitumenový pás 
 

 

Popis 

AquaStop Bitumen Triangle – je trojúhelníkový natavitelný pás s vysokou elasticitou pro bezpečné a 

jednoduché utěsnění spár a úžlabin v pozemním a inženýrském stavitelství. 

AquaStop Bitumen Triangle – je odolný vůči stárnutí, snadno zpracovatelný a výhodný z hlediska úspory 

času, protože lze ihned následně aplikovat vodorovnou a svislou hydroizolaci – například tixotropní 

hydroizolační stěrku AquaStop Bitumen 2K®. 

   

Výhody 

AquaStop Bitumen Triangle  

• Spolehlivé utěsnění stavebních spár proti tlakové vodě 

• Skvělá přilnavost k podkladu   

• Snadná aplikace vtlačením 

• Úspora času možnou okamžitou aplikací následné hydroizolace 

      

Použití 

AquaStop Bitumen Triangle se používá : 

• Na rychlé a bezpečné vytvoření koutových výplní mezi vzájemně kolmými konstrukčními prvky, 

které se izolují přípravky na bázi bitumenů (např. mezi podlahou a stěnou před aplikací svarových 

i za studena samolepící pásů nebo živičných silnovrstvých nátěrů (stěrka). 

• Na izolaci okrajových spár a nerovností mezi prvky z hotového betonu, šachtových skruží, 

údržbářských šachet apod. 

• Na uzavírání prasklin tavnou metodou  

 

Příprava podkladu 

Podklad musí být pevný, čistý, suchý a bez volných částí a bez látek snižujících přilnavost (mastnota, 

hydrofobní látky). 

 

Návod na aplikaci 

AquaStop Bitumen Triangle přízněte na potřebnou délku – v rozích seřízněte pod úhlem (45°pokud je 
stěna kolmá). Tupé styčné plochy se spojí natavením propanovým plamenem – po natavení je okamžitě 
pevně přitiskněte k sobě a přidržujte, dokud nevychladnou (cca 1 minuta). 
Před aplikací na podklad natavte 30 cm od konce dosedací část pásu propanovým plamenem a okamžitě 
vtlačte na požadované místo do podkladu. Po schlazení vtlačte pás do úžlabí a zahřejte plamenem do 
roztavení povrchu pás a průběžně vtlačujte. 
Zkontrolujte okraje pásu, zdali jsou bezpečně svařeny s podkladem – pokud ne, natavte pás přejížděním 
plamenem dokud není patrné bezpečné svaření s podkladem. 

 

Technické informace 

Typ Izolační pás na živičné bázi, modifikovaný polymery 

Složení Živice, kaučuk, přísady 

Barva Černá  

Hustota při 20°C 1,10 g/cm2 

Konzistence Pevná 

Bod měknutí Cca 110°C 

Skladování Není citlivý na mráz, chraňte před mokrem 

Skladovatelnost 12 měsíců v originálních kartonech 
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AquaStop Bitumen Triangle 
 

Elastomerový těsnící bitumenový pás 
 

Čištění  

Vytvrzený materiál odstranit mechanicky a pak čističem na asfalt. 

 

Balení  

• Karton – 25 m (v 5 dílech) 

• Karton – 5 m (v jednom dílu) 

 

Skladování  

• V suchu - doporučená teplota +5°C až +30 ° 

• Chraňte před přímým slunečním zářením, respektive horkem 

• Minimální trvanlivost za uvedených podmínek skladování je 24 měsíců. 

  

Ochrana zdraví a bezpečnost při práci  

Podle nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006 a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 není produkt 

klasifikován jako nebezpečný. 

• Zajistěte na pracoviště přívod čerstvého vzduchu 

• Pro ochranu kůže použijte přiléhavý ochranný oděv, obuv a rukavice 

• Pro ochranu zraku použijte těsně přiléhavé ochranné brýle/obličejový štít 

• Zamezte kontaktu s pokožkou. Při kontaktu s natavených produktem zasaženou část ihned 

chlaďte studenou vodou, tuhnoucí produkt neodstraňujte z pokožky a okamžitě vyhledejte 

lékařskou pomoc. 

• Při zasažení očí vyplachujte proudem čisté vody a konzultujte s očním lékařem.  

 

Další informace jsou uvedeny v Bezpečnostním listu výrobku.  

 

 

Kontakt  

TRUMF sanace s.r.o.  

Sídlo: Blatnická 14/3, Praha 5 Sobín, PSČ 155 21  

Technické oddělení: Jiří Švorc – Schwarz mladší  

Mob: +420 603 589 130,  +420 731 565 565   

Provozovna: Dvorská 1163, Rudná u Prahy, PSČ 252 19  

Pevná linka: +420 235 312 000 

www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz 

info@injektaz-zdiva-svepomoci.cz    
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Údaje uvedené v tomto technickém listě vycházejí z úrovně našich současných znalostí a zkušeností. Výrobce nenese 

zodpovědnost za následky použití tohoto výrobu pro jiné účely a jiným způsobem, než je popsáno v tomto technickém 

listě. Tento technický list není právně závaznou zárukou určitých vlastností a vhodnosti použití pro konkrétní účel a 

nezbavuje zpracovatele povinnosti provádět vlastní zkoušky. Při používání tohoto výrobku je nutno dodržovat platná 

zákonná nařízení a předpisy. 

http://www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz/
https://www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz/

