
Ceny uvedeny bez DPH, platné k 1.5.2018     Při objednávce od 5 000 Kč / 200 € bez DPH - , od 10 000 Kč / 400 € bez DPH -sleva 5 % sleva 10 % 9

K upevnění pásek ROFAS na fasádu či konstrukci slouží speciální silikonové tmely, do
kterých se po nanesení na očištěné, pevné okraje spáry (panelů) vtlačí vroubkovaným
okrajem pásek příslušné šířky. V závislosti na druhu podkladu chráněných prvků (beton,
kov) a druhu silikonového tmelu se provádí přednátěr. Renovace spár panelových domů,
kde obvykle není nutno odstranit stávající tmely, je možné provést až po odborném
posouzení celkového stavu spáry, hran a rohů jednotlivých panelů a případném rozsahu
oprav polymercementovou maltou. Zvolením širší pásky a nalepením až za poškozenou
hranu lze v odůvodněných případech nahradit drobné opravy hran. Montáž pásek se
zpravidla provádí ve dvou krocích čistění s přednátěrem a následně vlastní lepení pásek.
Montáž se realizuje v součinnosti s rozsahem oprav opláštění, pracovní postup
hoolezeckou technikou svou rychlostí neztěžuje život obyvatel opravovaných domů. V pří-
zemní oblasti, cca do 2,5 m se doporučuje pásku chránit proti poškození ostrými předměty
a to zejména dětmi.

Výsledným efektem užití pásek ROFAS jsou na desítky let dokonale utěsněné dilatační
spáry, jejichž vzhled je barevně oživen a sjednocen v šířce.

Základní fyzikální vlastnosti materiálu

pevnost v tahu ………………. min. 7 MPa

tažnost ……………………… min. 500 %

tvrdost ………………………. 40 +/- 5 ShA

Typy pásek

Pásky se vyrábějí v základním šedém odstínu, dále pak v barvách  slonová kost, světle
béžová, hnědá, tmavě hnědá,černá v šířkách  L = 60, 70, 80, 90, 100  mm. Tvar dle
nákresu.

Tolerance

Tolerance rozměrů jsou dle ČSN ISO 3302 E2.

Balení

Pásky nové výroby jsou navinuty na papírových dutinkách ve standardních délkách 10 m
v PE sáčcích.Na přání lze zajistit i větší délky návinů do 100 m,a v případě většího množství
i v jiných barvách.

Záruka na výrobek

Výrobce SICO Rubena s.r.o. poskytuje u fasádních pásek ROFAS desetiletou záruku na
materiál, ze kterého jsou pásky vyrobeny. Na základě provedených zkoušek výrobce
předpokládá min.20-ti letou životnost při standardních povětrnostních podmínkách.
Materiálová garance výrobce umožňuje poskytnutí vyšší garance montážní firmou. Z dlou-
hodobého přínosu aplikace fasádních pásek může investor v každém jednotlivém případě
provést vlastní srovnání s celkovou finanční náročností opakovaných oprav dilatačních
spár relativně levnějšími tmely.

Orientační předpoklad spotřeby na 1bm:

� páska:1,02 m
� silikonový tmel:cca 80ml
� přednátěr:cca 0,04 kg

Silikonové fasádní pásky ROFAS zabezpečují dokonalé utěsnění dilatačních spár,
především u panelových domů. Přelepením až 60 mm širokých spár s cca 20 mm
přesahem přes hranu každého panelu se odstraní nejčastější příčina zatékání spárou -
narušenou hydroizolací (tmely) a prasklinami hran panelů.
Parametry fasádních pásek ROFAS, a z nich vyplývající dokonalé utěsnění dilatačních spár,
je předurčují nejen pro přetěsnění spár panelových domů, ale i pro pružná dotěsnění
konstrukce zimních zahrad, lodžií apod. Oproti běžným tmelům není šíře dilatační spáry
limitována minimální či maximální (40mm) šíří, ani max. 20% přípustnou dilatací. Pružnost
a tím těsnicí schopnost není omezena ani mrazem či nasákavostí. Fasádní pásky ROFAS
jsou proto výhodnou variantou i pro spáry s větší dilatací a pro nové projekty s velkým
rozponem prvků. Výsledkem malé tloušťky materiálu při jeho vysoká průtažnosti je pouze
minimální tahové a střihové zatížení na přilepených plochách.
Silikonová pryž má vynikající odolnost proti ozónu, stárnutí vlivem povětrnostních
podmínek a slunečního záření. V rozmezí teplot -50 °C až +150 °C vykazuje při
mechanickém zatěžování pouze minimální trvalou deformaci.

uvedené ceny platí i pro zakázkové barvy béžová, hnědá,
slon. kost, černá s podmínkou minimálního odběru 1000 m

nová zkouška materiálu pro okenní těsnění

klasifikace dle - třída reakce na oheň EČSN EN 13501-1

CZ

10-ti letá materiálová garance výrobce

SILIKONOVÉ FASÁDNÍ PÁSKY ROFAS

šíře barva návin Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

60 mm šedá, béž, hně, slon.kost 10m m 57,50 A

70 mm šedá, sv.béž, hně, slon.kost 10m m 67,50 A

80 mm šedá, béž, hně, slon.kost 10m m 73,50 A

90 mm šedá, slon.kost 10m m 81,00 A

100 mm šedá, hně, slon.kost 10m m 90,00 A


