
Hliníková páska Climafit

Technický list

Používa sa pri montáži 
systému s doskami Climafit 
s vyššou vodivosťou, ktoré 
sa montujú na drevené 
podkonštrukcie (napr. na laty 
v podkroví domu).

Páska Climafit pozostáva z čistého, 
vysokokvalitného mäkkého 
hliníkového základu a kvalitného 
akrylátového lepidla prispôsobeného 
na špecifické požiadavky. 

Výsledkom tejto kombinácie je kovová 
lepiaca páska s veľmi špecifickými 
vlastnosťami a vysokým výkonom.

Úspora času – 
 jednoduchá montáž
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Hliníková páska Climafit

Skladovanie
 
Možno skladovať až 12 mesiacov od prevzatia zákazníkom 
v originálnom balení pri 50 % relatívnej vlhkosti 
a skladovacej teplote cca 20 °C.

Pokyny na montáž pásky 
 
Montáž sa musí  realizovať podľa technického predpisu 
Rigips. Uzemnenie môže vykonať iba kvalifikovaný 
elektrikár. Technické pokyny na vytvorenie funkčno-
ekvipotenciálneho spojenia sú na vyžiadanie od Technickej 
Akadémie Rigips.

Technické údaje

Označenie Hliníková páska Climafit – šírka 50 mm
Hmotnosť výrobku (g) cca 480

Hmotnosť na bežný meter (g/m) 8,5

Hrúbka hliníkového základu (mm) 0,05 

Hrúbka lepiacej pásky (mm) 0,09 

Šírka pásky (mm) 50

Použiteľná dĺžka (m) 55

Priemer rolky (mm) 115

Difúzia vodných pár (testovacia metóda ASTM) (g/m2) 1,6 × 24 h

Pevnostné a tepelné parametre
Pevnosť prilepenia na oceli (N/100 mm) 44

Pevnosť v ťahu (N/100 mm) 438

Tepelný rozsah (°C) -55 až +155 °C
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Oblasť použitia
 
Hliníková páska Climafit je uzemňovacia páska, ktorá je 
nevyhnutná na vedenie nízkofrekvenčných elektrických 
polí pri jednoduchých opláštených konštrukciách 
s doskami Climafit na drevených podkonštrukciách.

Páska pozostáva z hliníkového základu a akrylátového 
lepidla. Mäkký hliníkový základ nepodlieha degradácii, je 
odolný proti teplotám, rozpúšťadlám a vlhkosti s nízkou 
priepustnosťou vodných pár. Páska je aj elektricky 
a tepelne vodivá.

Akrylátové lepidlo je vysokoodolné pri vnútornom aj 
vonkajšom použití a ponúka:
- dobrú počiatočnú priľnavosť a vynikajúcu konečnú 

priľnavosť,
- veľmi dobrú odolnosť proti rozpúšťadlám 

a chemikáliám,
- veľmi dobrú odolnosť proti UV žiareniu a zastarávaniu,
- odolnosť proti teplotám až do 155 °C.


