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BITUTHENE
Samolepící izolaãní pásy fóliového typu

z asfaltokauãukové vysoce elastické hmoty

Charakteristika v˘robkÛ fiady BITUTHENE

Asfaltokauãuková izolaãní hmota je nanesena na nosné vrstvû z plastové fólie a takto vytaÏen˘ izo-
laãní pás je na spodním líci opatfien separaãním silikonov˘m papírem. Izolaãní pásy typu BITUTHE-
NE jsou samolepící bezvloÏkové asfaltové pásy (fólie) k provádûní hydroizolací v pfieváÏné mífie se
zatíÏením dal‰í vrstvou. Krycí asfaltová hmota je modifikována elastomery a je bez plnidel. Podle
tlou‰Èky a povrchové úpravy se pásy oznaãují:

BITUTHENE 2000 – tlou‰Èka 1,0 mm – pro izolace koupelen, mokr˘ch provozÛ a proti zemní vlh-
kosti, polyetylenová vrchní fólie, zpracovatelnost nad +5 °C,

BITUTHENE 3000 – tlou‰Èka 1,5 mm – proti tlakové vodû  (max. 0,4 MPa), polyetylenová vrchní
fólie, zpracovatelnost nad +5 °C,

BITUTHENE 4000 – tlou‰Èka 1,5 mm – proti tlakové vodû (max. 0,4 MPa), spodní vrstva se zv˘-
‰enou lepivostí, polyetylenová vrchní fólie, zpracovatelnost nad -10 °C,

BITUTHENE 5000 HD – tlou‰Èka 2,0 mm – izolace Ïelezniãních mostÛ, polypropylenová vrchní
fólie, zpracovatelnost nad +5 °C,

BITUTHENE 5000 HD/LT – tlou‰Èka 2,0 mm – izolace Ïelezniãních mostÛ, spodní vrstva se zv˘-
‰enou lepivostí, polypropylenová vrchní fólie, zpracovatelnost nad -10 °C,

BITUTHENE 8000 – tlou‰Èka 2,0 mm – polyetylenová vrchní fólie s vy‰‰í odolností proti propích-
nutí, zpracovatelnost nad +5 °C,

BITUSTIK – tlou‰Èka 1,5 mm, oboustrannû lepící páska, zpracovatelnost nad +5 °C,

ALU – BITUTAPE – tlou‰Èka 1,0 mm, samolepící hliníková lemovací páska, zpracovatelnost nad
+5 °C,

BITUTAPE STD – pás BITUTHENE 3000 nafiezan˘ na pásky ‰ífiky 100, 150, 225 a 300 mm – pro
zesílení detailÛ.



Základní technické parametry pásÛ BITUTHENE
(dle STO ã. 050-010880 vydaného TZÚS Praha)

Aplikace

Pásy fiady BITUTHENE se pouÏívají pro vytváfiení izolací staveb proti vodû v‰ude tam, kde izolaãní
povlak je zabudován v konstrukci. Povrch konstrukce, kter˘ má b˘ti chránûn izolací, se opatfií
základním penetraãnû adhezivním nátûrem PRIMER B1 nebo PRIMER B2, pfiiãemÏ typ B2 je urãen
pro velké, popfi. nevyzrálé betonové konstrukce. Po zaschnutí základního nátûru se na povrch
pokládají izolaãní pásy po pfiedchozím odstranûní separaãního silikonového papíru. Pásy se pfiitlaãí
kartáãem, pfiesahy sousedních pásÛ, ukonãení pásÛ apod. se váleãkují. Pfii niÏ‰ích teplotách ovzdu-
‰í, ve velkém prostfiedí apod. se doporuãuje zv˘‰it lepivost  povrchu pásÛ horkovzdu‰n˘m agregá-
tem. V nároãn˘ch pfiípadech tlakov˘ch izolací se doporuãuje pásy BITUTHENE kombinovat s izo-
laãním systémem PREPRUFE.

â. Sledovaná vlastnost Zku‰ební prostor PoÏadovaná / deklarovaná úroveÀ

1 Plo‰ná hmotnost (g.m-2) âSN 50 3602 tlou‰Èka 1,0 / 1,5 / 2,0 mm

âSN EN 1849 min. 800 / 1200 / 1600

2 Ohebnost na trnu � 30 mm âSN 50 3602 -25 °C bez trhlin

âSN EN 1109

3 Stálost za tepla âSN 50 3602 pfii 90 °C

âSN EN 1110 beze zmûn

4 MnoÏství rozpustn˘ch látek âSN 50 3602 tlou‰Èka 1,0 / 1,5 / 2,0 mm

(asfaltovan˘ch) min. 800 / 1300 / 1800 g.m-2

5 TrÏné zatíÏení âSN 50 3602 min. 200/200 N/ 50 mm

podélné / pfiíãné âSN EN 12311

6 TaÏnost âSN 50 3602 min. 50 / 50 %

podélná / pfiíãná âSN EN 12311

7 Nepropustnost pro vodu âSN 50 3602 min. 0,4 MPa za 24 hod.

(jen druh 3000 a 4000)

8 Nasákavost âSN 50 3602 max. 1,0 %

9 Souãinitel difúze vodní páry âSN 72 7031 µ nad 50 000

âSN EN 1931
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