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Společnost ANTICOR působí na českém trhu od roku 2000.
V Polsku a sousedních zemích již od roku 1991. Je vyhledávaným pomocníkem v mnoha průmyslových odvětvích, především v plynárenství, teplárenství, stavebnictví.

Elektroizolační a instalační pásky.
Povlak VentureClad. Pásky ve stavebnictví.
ANTICOR poskytuje nejlepší protikorozní izolace na trhu.
Především páskové systémy Anticor plast a Polyken, teplem
smrštitelné materiály Covalence a termosetové polyuretanové povlaky Protegol.
Pro elektroinstalace dodáváme vhodné technické pásky.
Elektroizolační PVC, PE, samovulkanizační, nehořlavé a butyl-kaučukové pásky. Kolem výkopů dodáváme výstražné fólie
pro označení nebezpečných míst. V nabídce máme žluto-černé a červeno-bílé výstražné fólie.
Mezi nové produkty naší společnosti patří syntetická těsnící hmota ANTICOR SEAL, která utěsní prostupy kabelů
a potrubí přes stěny a základové desky, proti vodě a zároveň
jako těsnící hmota do elektroinstalačních krabiček.

Elektrické izolanty
Výrobky firmy ANTICOR umožňují snadnou manipulaci. Vydrží,
jsou odolné proti mechanickému poškození, vůči chemickým
ředidlům, atmosférickým vlivům, UV záření a ozonu.

Jsou nehořlavé a nestárnou. Zákazníci je vyhledávají i pro
jejich přizpůsobivost nerovným povrchům a dobrou
lepivost. Všechny protikorozní izolace, technické pásky
a membránové povlaky jsou vynikajícími elektrickými
izolanty, které šetří Váš čas i peníze.

ANTICOR nabízí vysoce kvalitní produkty, vyhledávané
nejen na území České republiky a v Polsku, ale také na
Slovensku, v Rakousku, Rumunsku, Litvě a dalších zemích.
V naší společnosti jsme připraveni řešit všechny Vaše
potřeby. Prohlédněte si naši aktuální nabídku.

Ing. Pavel Pyszko
ředitel
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Elektrotechnické izolační pásky
211 Electrix®
Elektrotechnická izolační PVC páska
Kvalitní páska s lepidlem na bázi syntetického kaučuku mající vynikající elektrické, chemické a fyzikální vlastnosti a přitom
dostatečně pevná izolační PVC páska. Dodává se v 11 různých barvách a v tzv. DUHA (l0 roliček s 10 různými barvami
ve válci). Odolná proti UV záření, rozpouštědlům a vlhku, samozhášivá. Tato páska patří do každé brašny s nářadím.
Rozměry:

15 mm x 10 m, 19 mm x 10 m, 25 mm x 10 m, 38 mm x 10 m, 50 mm x 10 m, 15 mm x 20 m, 19 mm x 20 m,
25 mm x 20 m, 38 mm x 20 m, 50 mm x 20 m

Barvy:

žluto-zelená, červená, světle modrá, tmavě modrá, hnědá, bílá, černá, zelená, žlutá, šedá, fialová

Použití:

elektrická izolace do 1 kV nad i pod zemí, upevňování a svazkování vodičů, barevné značení, mechanická 		
ochrana.

202 Electrix® SuperFlex
Elektrotechnická elastická izolační PVC páska
Kvalitní velmi elastická izolační páska s lepidlem na bázi syntetického kaučuku pro každodenní potřebu. Má velkou
mechanickou pevnost při vynikající pružnosti, odolnost proti otěru, kyselinám, louhům a proti UV záření. Dodává se
v 8 různých barvách. Dobře se s ní pracuje i při teplotě -10 °C. Vynikající roztažnost pásky dovoluje rychlou aplikaci.
Kaučukové lepidlo s výbornou přilnavostí dokonale sleduje roztahování pásky. Páska se na konci neodlepuje, přitom má
snahu na izolovaném kabelu se neustále utahovat.
Rozměry:

15 mm x 20 m, 19 mm x 20 m, 25 mm x 20 m, 38 mm x 20 m, 50 mm x 20 m, 75 mm x 20 m

Barvy:

černá, červená, bílá, modrá, žlutá

Použití:

elektrická izolace do 1 kV nad i pod zemí, upevňování a svazkování vodičů, opravy kabelových plášťů, barevné 		
značení, mechanická ochrana. Zesílení izolací elektroinstalaci v autech.

200 Electrix® PREMIUM
Elektrotechnická elastická PVC páska pro široký rozsah pracovních teplot
Nejkvalitnější izolační páska z PVC pro nejvyšší nároky. Velmi elastická s lepidlem na bázi syntetického kaučuku je vhodná
jako označovací i izolační páska pro nejnáročnější aplikace, ať už z důvodů teploty při montáži, provozní teploty nebo
požadované dlouhé životnosti. Dodává se v 5 různých barvách. Je odolná proti UV záření, chemikáliím, vlhkosti, louhům,
kyselinám a rozpouštědlům. Je vhodná jako elektrická izolace do nejnáročnějších podmínek. Velmi dobře se s ní pracuje.
I přesto, že má větší tloušťku, je velmi elastická, s velkou průtažností, výborně kopíruje povrch a nerovnosti, a to až do
teploty -18 °C. Trvale odolává teplotě do 105 °C. Samozhášivá.
Rozměry:

15 mm x 18 m, 19 mm x 18 m, 25 mm x 18 m, 38 mm x 18 m, 50 mm x 18 m, 75 mm x 18 m

Barvy:

černá, červená, bílá, modrá, žlutá

Použití:

elektrická izolace do 1 kV nad i pod zemí, primární izolace vodičů izolace energetických kabelů pro vnitřní
i venkovní použití do 600V, životnost instalované pásky odpovídá životnosti kabelu, izolace pro demagnetizační
cívky, zesílení izolací elektroinstalaci v autech, oprava poškozené izolace, univerzální páska, ochranná páska.

Typ

Nosič

Rozměr
(mm x m)

Tloušťka
(mm)

Barva

211 Electrix®

PVC

15, 19, 25, 30, 38, 50 x 10
15, 19, 25, 30, 38, 50 x 20

0,13

černá, červená, bílá, tm. modrá, sv. modrá, žlutá,
hnědá, šedá, zelená, žlutozelená, fialová, duha

202 Electrix® SuperFlex

PVC

15, 19, 25, 30, 38, 50, 75 x 20

0,19

černá, červená, bílá, modrá, žlutá,

200 Electrix® PREMIUM

PVC

15, 19, 25, 38, 50, 75 x 18

0,18

černá, červená, bílá, modrá, žlutá

222 Electrix® PIB

polyizobutylen

19, 25, 38, 50 x 3,5
19, 25, 38, 50 x 7,5

0,76

černá

225 Electrix® PIB

polyizobutylen

19, 25, 38, 50 x 5
19, 25, 38, 50 x 10

0,5

černá

221 Electrix®

butyl/PE

19, 25, 38, 50 x 3,5
19, 25, 38, 50, 100 x 7,5

0,6

černá

231 Electrix®

butyl/PE/butyl

25 x 7,5
25, 38, 50, 75 x 15

0,3

černá

277 Electrix®

skelná tkanina

19 x 3,5
25 x 20

0,178

bílá

160 Electrix®

bavlna

19 x 10
25 x 10

0,3

černá

999 Mastik

butylkaučuk

60 x 0,75

3

černá
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Elektrotechnické izolační pásky
160 Electrix®
Profesionální černá textilní lepicí páska z bavlny s lepidlem na bázi syntetického kaučuku s velkou pevností v tahu.
Má vysokou lepivost, snadno se přizpůsobuje členitému podkladu je odolná proti povětrnosti se širokým rozsahem
pracovních teplot -40 °C až +120 °C.
Rozměry:

19 mm x 10 m, 25 mm x 10 m

Barva:

černá

Použití:

upevňování a svazování elektroinstalací v autech.

221 Electrix®
Elektrotechnická izolační páska s vlastnostmi samosvařitelných pásek
Černá dotekem samosvařitelná třívrstvá izolační páska s velkou mechanickou pevností vyrobena z butylového
elastomeru s PE jádrem mající vynikající elektrické vlastnosti. Ke svaření dojde tlakem (dotekem) a ne natažením
jako u pásek typu PIB. Snadno odstranitelný přeložka ze světlomodrého polyetylénu. Tato páska má vynikající
elektrické vlastnosti a je vhodná na všechny běžné kabelové materiály (izolaci i plášť). Navinutá s napětím zužujícím
pásku na 90% původní šířky vytvoří během krátké doby homogenní, kompaktní izolační hmotu. Hodí se pro izolaci
ve spojkách a koncovkách kabelů izolovaných umělou hmotou či gumou je kompatibilní se všemi druhy kabelových
izolací. Vynikající odolnost proti vodě a korozi. POZOR páska neodolává izolačním olejům!
Rozměry:

 9 mm x 3,5 m, 25 mm x 3,5 m, 38 mm x 3,5 m,19 mm x 7,5 m, 25 mm x 7,5 m, 38 mm x 7,5 m, 50 mm x 7,5 m,
1
100 mm x 7,5 m

Barva:

černá

Použití:

 prava hrubě poškozené izolace pláště energetických a sdělovacích kabelů nad i pod zemí, spojky
o
energetických a telefonních kabelů, doporučujeme použít spolu s páskou mechanické ochrany 231 Electrix®.



 chrana proti korozi a vlhkosti na kov. Při aplikaci na kov doporučujeme použít na očištěný, odmaštěný
O
suchý povrch jako podklad PRIMER 1027 POLYKEN. Spolu s PE pásku 231 Electrix®, vytvoří dokonalý
povlak proti korozi pro zařízení uložená v zemi.

231 Electrix®
Elektrotechnická izolační PE páska pro vnější mechanické ochrany kabelů
Rozměry:

25 mm x 7,5 m, 25 mm x 15 m, 38 mm x 15 m, 50 mm x 15 m, 75 mm x 15 m

Barva:

černá

Černá izolační PE páska s velkou tloušťkou a hrubou vrstvou butylkaučukového lepidla. Poskytuje zvýšenou ochranu proti
mechanickému namáhání a má vysokou odolnost proti oděru. Hodí se pro menší opravy lehce poškozené izolace pláště
energetických a sdělovacích kabelů nad i pod zemí.
Použití:

opravy plášťů kabelů, mechanická ochrana, ochrana proti korozi a vlhkosti, vše nejlépe ve spojení 		
s třívrstvou páskou 221 Electrix®.

Teplotní
rozsah
(°C)

Pevnost
v tahu
(N/10 mm)

Protažení
při přetržení
(%)

Přilnavost
k oceli
(N/10 mm)

Měrný
odpor
(Ωcm)

Elektrická
pevnost
(kV/mm)

Nehořlavost

Odolnost
oleji
a ředidlům

Odolnost proti
povětrnostním
vlivům

0/+90

180

180

2,3

1011

64

samozhášivá

dobrá

dobrá

-10/+90

150

220

1,86

-

57

samozhášivá

velmi dobrá

velmi dobrá

-18/+105

30

260

2,2

1011

35

samozhášivá

vynikající

vynikající

-40/+90

2,4

600

-

1013

35

-

velmi dobrá

velmi dobrá

-40/+90

2,4

600

-

1013

35

-

velmi dobrá

velmi dobrá

-34/+85

48

180

6,5

1011

29

nezápalná

špatná

dobrá

-34/+70

150

75

4,5

1010

40

nezápalná

dobrá

dobrá

+130

300

5

1,7

5 x 106

2,5

samozhášivá

velmi dobrá

-

-40/+120

60

5

2,8

-

-

-

velmi dobrá

velmi dobrá

-34/+70

-

-

-

-

20

-

špatná

velmi dobrá
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Elektrotechnické izolační pásky
222 PIB Electrix®
Černá samosvařitelná polyizobutylenová PIB páska s velkou mechanickou pevností. Má vynikající elektrické a tepelné
vlastnosti a je vhodná na všechny běžné kabelové materiály (izolace i plášť). Navinutá s minimálně 100 % protažením vytvoří
během krátké doby homogenní, kompaktní izolační hmotu, kde jednotlivé vrstvy ovinu už nelze rozlišit. Odolná proti UV
záření, koróně a ozonu. Vynikající odolnost proti vodě, korozi a chemikáliím je kompatibilní se všemi druhy kabelových
izolací.
Rozměry:

19 mm x 3,5 m, 25 mm x 3,5 m, 38 mm x 3,5 m, 50 mm x 3,5 m, 19 mm x 7,5 m, 25 mm x 7,5 m,
38 mm x 7,5 m, 50 mm x 7,5 m

Barva:

černá

Použití:

izolace kabelu do 1 kV, opravy kabelových plášťů, utěsnění proti vlhkosti celé řady elektrických a distribučních 		
kabelů nad i pod zemí, pláště a spojky telefonních kabelů, vodotěsné ukončování kabelů.
Ochrana proti korozi a vlhkosti např. na spoje opláštění tepelné izolace potrubí, těsnění odpadních 		
potrubí, průchodky, spoje potrubí vzduchotechniky apod.

225 PIB Electrix®
Černá samosvařitelná polyizobutylenová PIB páska tl. 0,5mm s velkou mechanickou pevností. Má identické elektrické
a tepelné vlastnosti jako 222 PIB Electrix®.
Rozměry:

19 mm x 5 m, 25 mm x 5 m, 38 mm x 5 m, 50 mm x 5 m, 19 mm x 10 m, 25 mm x 10 m, 38 mm x 10 m,
50 mm x 10 m

Barva:

černá

Použití:

stejné jako u pásky 222 PIB Electrix®.

277 Electrix®
Vysokoteplotní elektroizolační páska ze skleněné tkaniny
Bílá páska ze skelné tkaniny s termosetickým lepidlem na bázi kaučuku aktivující se tlakem a vytvrzující se teplem.
Termosetické lepidlo se po určité době vytvrdí a pásku pak nelze běžným způsobem odlepit. Je mimořádně stabilní
a vyznačuje se velkou pevností v tahu je odolná proti mechanickému poškození a otěru. Uživateli dlouhodobě poskytuje
mechanickou pevnost a ochranu před teplem a ohněm. Vyhovuje teplotní třídě B (130 °C) a lze ji krátkodobě vystavit
i vyšším teplotám.
Rozměry:

19 mm x 3,5 m, 25 mm x 20 m

Barva:

bílá

Použití:

tvoří účinnou ochranu před elektrickým obloukem, ohněm a tam kde je požadovaná přilnavost při vysokých 		
teplotách, vhodná jako dodatečná mechanická ochrana.

999 Mastic
Těsnící a výplňový tmel
Těsnící tmel pro utěsňování konců kabelů proti vodě spolu s 222 PIB nebo 225 PIB Elextrix a na opravy a spojování
energetických kabelů jako výplňový tmel v kombinací s 221 Elektrix a 231 Elektrix. Vynikající odolnost proti vodě, korozi
a chemikáliím je kompatibilní se všemi druhy kabelových izolací.

www.anticor.cz

Rozměry:

3 mm x 60 mm x 0,75 m

Barva:

černá

Použití:

těsnící a výplňový tmel pro požití v elektrotechnice.
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Aplikace pásek
PVC PÁSKY
211 Electrix®, 202 Electrix® SuperFlex, 200 Electrix® PREMIUM
•

Pásku vždy navíjejte s dostatečným tahem, aby se dobře přizpůsobila tvaru povrchu. Při správném tahu se páska zúží alespoň na 3/4 původní šířky,
tedy z 15 mm na 11,5 mm a z 19 mm na 14,5 mm.

•

Při navíjení ukládejte jednotlivé závity s polovičním přesahem přes předchozí závit. Vytvořte hladkou válcovou plochu. Poslední závit pásky
nalepte bez tahu, aby se návin nerozvíjel.

•

Pokud pásku navíjíte na kuželový povrch, vždy začínejte na malém průměru a skončete na velkém.

•

Do míst se zvýšeným mechanickým namáháním použijte vždy více vrstev pásky.

•

Na nerovné povrchy, jako např. u konektorů NN, kabelových ok, lisovacích trubiček apod., použijte na vyrovnání ostrých přechodů vulkanizační
pásku 222 PIB.

SAMOSVAŘITELNÉ PÁSKY
222 PIB Electrix® 225 PIB Electrix®
•

Pásky můžete odvíjet buď přímo z role, nebo si natrhejte (nastříhejte) proužky. Toto je výhodné při vinutí izolace na žílách vícežilového kabelu.

•

Odstraňte přeložku a při navíjení ho průběžně odtrhávejte. Začátek pásky vždy utrhněte, aby se zužoval.

•

Roli pásky si otočte vždy tak, aby se páska při navíjení utahovala, a ne rozvíjela.

•

Pásku hodně vytahujte, a to tím víc, čím vyšší napětí máte izolovat. Pásku aplikujte minimálně se 100% natažením. V místech velkého elektrického
namáhání pásku viňte na hranici její pevnosti a vždy s dostatečným přesahem na originální izolaci kabelu. Při přetržení znovu přichyťte konec
a viňte dál tak, aby nikde nezůstala vzduchová bublinka nebo mezera.

•

Při navíjení pokládejte jednotlivé závity s překrytím 50 % přes předchozí závit, vytvořte hladkou válcovou plochu.

TĚSNĚNÍ, OPRAVY A SPOJOVÁNÍ ENERGETICKÝCH KABELŮ
UTĚSNĚNÍ KONCŮ KABELŮ PROTI VODĚ
•

Po obvodu zdrsnit konce pláště kabelu smirkovým plátnem v délce alespoň 30 mm, plášť kabelu důkladně očistit a odmastit.

•

Volný prostor mezi vodiči vyplnit páskou 999 Anticor Mastik s výběhem na plášť kabelu cca 10 mm, stlačit jednotlivé vodiče tak, aby byly co nejblíže u sebe.

•

 a dokončení utěsnění konce kabelu použijeme 222 PIB Elektrix nebo 225 PIB Elextrix s předpětím na mezi utržení pásky. Začínáme od vodičů
N
a pokračujeme na plášť kabelu s výběhem na plášť kabelu cca 30 mm. Pokud se páska utrhne, pokračujeme v místě utržení. Zakončení pásky
provedeme jejím utržením

OPRAVA MÍRNÉ POŠKOZENÉHO PLÁŠTĚ KABELU NAŘÍZNUTÍM, OPÁLENÍM APOD.
•

Poškozené místo a navazující část kabelu řádně očistěte. Zkontrolujte, zda je izolace žil neporušená.

•

Po obvodu plášť kabelu zdrsnit smirkovým plátnem v délce alespoň 50 mm od místa poškození.

•

Prostor v místě úbytku pláště kabelu vyplňte tmelem 999 Mastik.

•

 a místo poškození a navazující část nepoškozeného kabelu cca 50mm od poškození naviňte pásku 231Electrix®. Viňte s tahem zužujícím pásku max.
N
na 90 % původní šíře a s překrytím vrstev 50%, první a poslední závit bez předpětí s překrytím 100 %.

OPRAVA SILNĚ POŠKOZENÉHO PLÁŠTĚ, KABELOVÁ SPOJKA
•

Poškozené místo očistěte a odmastěte, odstraňte uvolněné části pláště.

•

Po obvodu plášť kabelu zdrsněte smirkovým plátnem v délce alespoň 50 mm od místa poškození.

•

 bnovte izolaci jednotlivých vodičů páskou 200 Elektrix PREMIUM s 50% překrytím a silou natažení zužující pásku na 75% původní šířky. Na vodiče
O
s gumovou izolací použijeme samovulkanizační pásku 225 PIB Elektrix s předpětím na mezi utržení pásky v dostatečné tloušťce. Pokud se páska
utrhne, pokračujeme v místě utržení. Zakončení pásky provedeme jejím utržením.

•

 rostor mezi žilami a prostor po chybějícím plášti vyplňte páskou 999 Mastik s výběhem na plášť kabelu cca 10 mm, tak abyste vytvořili původní profil
P
kabelu.

•

 bnovte izolaci kabelu páskou 221 Elektrix s 50% překrytím a silou natažení zužující pásku o 1% původní šířky s výběhem na plášť kabelu cca 30 mm na
O
obou stranách. První a poslední závit s překrytím 100 %, poslední závit bez předpětí. Páska dokonale utěsní kabel proti vodě.

•

 ro obnovení mechanické ochrany kabelu dokončete izolaci páskou 231 Elektrix s 50% překrytím a silou natažení zužující pásku min. o 1 % původní
P
šířky s výběhem na plášť kabelu cca 50mm na obou stranách. První a poslední závit s překrytím 100%, poslední závit bez předpětí.

•

 a kabely s gumovou izolací použijeme místo 231 Elektrix samovulkanizační pásku 222 PIB Elektrix nebo 225 PIB Elextrix s předpětím na mezi utržení
N
pásky v dostatečné tloušťce s výběhem na plášť kabelu cca 50 mm. Pokud se páska utrhne, pokračujeme v místě utržení. Zakončení pásky provedeme
jejím utržením.
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Anticor Seal
Dodávané produkty:
Anticor Seal 511
kartuš 310 ml

Anticor Seal 511
vložka 550 ml

Anticor Seal 511
balení 2 kg

Anticor Seal 511
Anticor Seal 511 je syntetický produkt, s výjimečnými těsnícími vlastnostmi, odolný proti vlhkosti tlakové vodě a plynu.
Anticor Seal nemění své vlastnosti po celou dobu životnosti (je trvale elastický, bez exspirace). Anticor Seal se vyznačuje
velmi dobrými dielektrickými vlastnostmi. Anticor Seal má protikorozní vlastnosti. Charakteristická je pro něj vynikající
přilnavost jak k suchým tak i mokrým povrchům z betonu, keramiky, kovu, ale také k povrchům z plastických hmot.
Dokonale vyplní izolovaný prostor, čímž blokuje přístup vodě, vlhkosti a vzduchu. Snadná a rychlá aplikace. Vyžaduje
minimální přípravu povrchu. Široký rozsah pracovních teplot. Neobsahuje látky škodlivé pro zdraví a životní prostředí.
Barva:

pastelově modrá

Použití:

Odstranit hrubé nečistoty (prach, úlomky zdiva apod.). Aplikovat při teplotě vyšší než +10 °C. Před použitím
je potřeba materiál temperovat na cca +30 °C (např. ponořením do teplé vody). Připraveno pro použití běžné
aplikační pistole - kartuš 310 ml, vysokotlaká pistole - vložky z hliníkové fólie 550 ml.

Syntetix MAGNUM GUN
Aplikační pistole s extra silným
mechanickým převodem,
pro tuhé hmoty s velkou
viskozitou, pro vložku 550 ml.
Anticor Seal 505
elastická malta, kelímek 0,5 kg

Video aplikace
https://youtu.be/Ew9cYZ-SePM

Těsnící hmota pro prostupy kabelů
Dokonale utěsňuje prostupy ve zdech pro potrubí a kabely. Blokuje průniku vody (svrchní i podzemní), plynu, kouře
a vlhkosti do vnitřku budovy.

Vytvoříme zátku pomocí PUR
pěny, necháme prostor cca 15 cm.

Od konce prostupu aplikujeme
Antocor Seal 511 cca 10 cm.

Necháme prostor pro elastickou
maltu cca 5 cm.

Připravíme si elastickou maltu
Anticor Seal 505.

Elastickou maltou vyplníme prostup
přes základový věnec budovy.

Video aplikace
https://www.youtube.com/watch?v=FipbGQSe0dA

Zalévací hmota pro elektroinstalační krabice
Dokonale utěsňuje elektroinstalační krabice, trubky a další montážní otvory proti vniknutí vody, vlhkosti a prachu.
Používat u instalací do 1 000V.

Zapojíme kabely do
elektroinstalační krabice.

www.anticor.cz

Před aplikací temperujeme
Anticor Seal 511 na cca 30 °C.

Prostupně aplikujeme Anticor Seal
511 od spodu,

až k okraji krabice, bez
vzduchových bublin.

Víčko krabice po dotažení vytlačí
přebytek materiálu.

Anticor Plast
Anticor Plast 701-40
Petrolátová páska s inhibitory koroze pro ochranu uložných zařízení před korozí ve třídě A-30, dle ČSN EN 12068.
Rozměry:

30 mm x 10 m

Barva:

olivová

Použití:

plastiská páska protikorozní ochrany pro izolování spojek bleskosvodů a uzemňování

Izolace spojek bleskosvodů a uzemnění
Bleskosvod plní úlohu ochrany majetku. Je ale nutné, chránit i samotný bleskosvod. Jeden spoj bleskosvodu obsahuje
velké množství spojovacích součástí, které při uložení do země je potřeba izolovat proti korozi. V takovém korozním
prostředí vzniká postupem času na těchto spojích přechodový odpor, který významně zhoršuje elektrické vlastnosti
uzemnění. Například bludné proudy o síle 1A zlikvidují 10 kg oceli za rok a ohrožují tak i tyto spoje.

Běžně používaná protikorozní ochrana spojek se provádí pomocí asfaltových nátěrů. To není nejšťastnější řešení. Spojka se
stává nerozebíratelnou bez záruky spolehlivé izolace. Pokud použijeme pouze klasickou polyetylenovou izolaci, vzhledem
ke složitosti spojek to také není optimální řešení. Již delší dobu se na izolování spojek s úspěchem používá petrolátová
plastická páska ANTICOR Plast 701-40, která nejen chrání vlastní spoj, ale také obsahuje inhibitory koroze.

Petrolátové pásky jsou protikorozním materiálem vykazující vynikající vlastnosti po celou dobu životnosti v zemi
uloženého zařízení. Jsou zařazeny v třídě A30 mechanického namáhání, proto jako mechanická ochrana na dokončení
izolace se používá ještě PVC páska ANTICOR 202. Takto izolovaná spojka bleskosvodu je dokonale chráněná proti korozi,
navíc máme možnost tento spoj kdykoliv bez problému rozebrat.

Technologický postup
Na jeden spoj použijte cca 1 m petrolátové pásky ANTICOR Plast 701-40 (šíře 30 mm a délka 10 m). Ovinete nejprve
odbočku (cca 20 cm pásky), pak ovíjíme pásovinu (cca 80 cm pásky) tak, aby i šrouby byly dokonale zaizolované.

PVC páskou s velkou průtažností ANTICOR 202 SuperFlex ovinete stejným způsobem a vytvoříte dostatečnou
mechanickou ochranu.

09

www.anticor.cz

Hliníkové a pokovené pásky
Anticor 301
Hliníková, samolepící těsnicí a maskující páska (ALU 901 AC)
Čistá hliníková fólie žíhaná na měkko, transparentní akrylátové lepidlo, přeložka: bílý silikonový papír. Vysoká přilnavost
lepidla ve většině aplikací. Fólie se velmi dobře přizpůsobuje nerovnému povrchu a neodlepuje se při nízkých teplotách.
Vynikající odolnost proti UV záření a stárnutí. Vysoká odolnost proti vlhkosti, vynikající parozábrana.
Rozměry:

50 mm x 50 m, 75 mm x 50 m, 100 mm x 50 m

Tloušťka:

0,06 mm

Min. aplikační teplota od +10°C, provozní teplota do +100 °C. Materiál je klasifikovaný jako nehořlavý dle DIN 4102 B1.
Použití:

Spojování izolačních panelů s hliníkovým povlakem, obalování izolačních materiálů z minerálních vláken,
utěsňování ventilačních a klimatizačních rozvodů, spojování parozábran. Maskovací páska.

Anticor 301/1C
Hliníková, samolepící těsnicí a maskující páska (930 Alu SE)
Čistá hliníková fólie žíhaná na měkko, lepidlo transparentní syntetický kaučuk, přeložka: silikonována PE fólie (opačné řazení
vrstev než u 301). Vysoká přilnavost lepidla ve většině aplikací. Fólie se velmi dobře přizpůsobuje nerovnému povrchu
a neodlepuje se při nízkých teplotách. Vynikající odolnost proti UV záření a stárnutí. Vysoká odolnost proti vlhkosti, vynikající
parozábrana.
Rozměry:

50 mm x 100 m, 75 mm x 100 m, 100 mm x 100 m

Tloušťka:

0,06 mm

Min. aplikační teplota od -40 °C, provozní teplota do +80 °C. Materiál je klasifikovaný jako nehořlavý dle DIN 4102 B1.
Použití:

Spojování izolačních panelů s hliníkovým povlakem, obalování izolačních materiálů z minerálních vláken,
utěsňování ventilačních a klimatizačních rozvodů, spojování parozábran. Maskovací páska.

Anticor 302
Hliníková, samolepící těsnicí a maskující páska
Čistá hliníková fólie žíhaná na měkko, transparentní akrylátové lepidlo, přeložka: bílý silikonový papír. Vysoká přilnavost
lepidla ve většině aplikací. Fólie se velmi dobře přizpůsobuje nerovnému povrchu a neodlepuje se při nízkých teplotách.
Vynikající odolnost proti UV záření a stárnutí. Vysoká odolnost proti vlhkosti, vynikající parozábrana.
Rozměry:

38 mm x 10 m, 48 mm x 10 m, 25 mm x 50 m, 38 mm x 50 m, 48 mm x 50 m, 75 mm x 50 m, 100 mm x 50 m

Tloušťka:

0,06 mm

Min. aplikační teplota od +10 °C, provozní teplota do +100 °C. Materiál je klasifikovaný jako nehořlavý dle DIN 4102 B1.
Použití:

Spojování izolačních panelů s hliníkovým povlakem, obalování izolačních materiálů z minerálních vláken,
utěsňování ventilačních a klimatizačních rozvodů, spojování parozábran. Vhodná i jako maskovací páska
na silikonové fasády. Výborný poměr výkon – cena.

Typ

Nosič

Lepící systém

Rozměr (mm x m)

Tloušťka
nosiče
(mm)

Anticor 301

hliník

akrylátové lepidlo

50, 75, 100 x 50

0,03

Anticor 301/1C

hliník

syntetický kaučuk

50, 75, 100 x 100

0,025

Anticor 302

hliník

akrylátové lepidlo

38, 48 x 10
25, 38, 48, 75, 100 x 50

0,03

Anticor 302/1

hliník

akrylátové lepidlo

50, 75, 100 x 100

0,025

Anticor 303

hliník

akrylátové lepidlo

50, 75, 100 x 50

0,05

Anticor 340

hliník

modifikovaný akrylát

50 x 50

0,058

Anticor 341

polypropylen

akrylátové lepidlo

50, 75 x 50

0,028

Anticor 352

hliník/PE

akrylátové lepidlo

48, 75, 100 x 50

0,1

Anticor 321 (360-35)

hliník

černý butyl-kaučuk

48 x 15

0,33

Anticor 371

hliník/PET

akrylátové lepidlo

50, 75 x 50

0,015/0,012

www.anticor.cz
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Anticor 302/1
Hliníková samolepící těsnící a maskující páska (AF2525E/CW)
Čistá hliníková fólie žíhaná na měkko, lepidlo transparentní akrylátový lepící systém, přeložka: modrá silikonována
PE fólie (opačné řazení vrstev než u 302). Vysoká přilnavost lepidla i za chladného počasí. Fólie se velmi dobře přizpůsobuje
nerovnému povrchu a neodlepuje se při nízkých teplotách. Vynikající odolnost proti UV záření a stárnutí. Vysoká odolnost
proti vlhkosti, vynikající parozábrana.
Rozměry:

50 mm x 100 m, 75 mm x 100 m, 100 mm x 100 m

Tloušťka:

0,06 mm

Min. aplikační teplota od -20 °C, provozní teplota do +120 °C
Materiál je klasifikovaný jako nehořlavý dle DIN 4102 B1
Použití:

Spojování izolačních panelů s hliníkovým povlakem, obalování izolačních materiálů z minerálních vláken, 		
utěsňování ventilačních a klimatizačních rozvodů, spojování parozábran. Maskovací páska.

Anticor 303
Hliníková, samolepící těsnicí a maskující páska pro topné kabely (ALU 903 AC)
Čistá hliníková fólie žíhaná na měkko, transparentní akrylátové lepidlo, přeložka: bílý silikonový papír. Vysoká přilnavost
lepidla ve většině aplikací. Fólie se velmi dobře přizpůsobuje nerovnému povrchu a neodlepuje se při nízkých teplotách.
Vynikající odolnost proti UV záření a stárnutí. Vysoká odolnost proti vlhkosti, vynikající parozábrana.
Rozměry:

50 mm x 50 m, 75 mm x 50 m, 100 mm x 50 m

Tloušťka:

0,08 mm

Min. aplikační teplota od +10 °C, provozní teplota do +100 °CMateriál je klasifikovaný jako nehořlavý dle DIN 4102 B1.
Použití:

Spojování izolačních panelů s hliníkovým povlakem, obalování izolačních materiálů z minerálních vláken,
utěsňování ventilačních a klimatizačních rozvodů, spojování parozábran. Maskovací páska. Přichycení
topných kabelů, díky větší tloušťce, lepší rozvod tepla.

Anticor 340
Hliníková, samolepící těsnicí a maskující páska pro vysoké teploty (3243 HTT)
Čistá hliníková fólie žíhaná na měkko, transparentní modifikovaný akrylátový lepící systém, přeložka: bílý silikonový papír.
Vysoká přilnavost lepidla ve většině aplikací. Fólie se velmi dobře přizpůsobuje nerovnému povrchu a neodlepuje se
v širokém rozsahu teplot. Vynikající odolnost proti UV záření a stárnutí. Vysoká odolnost proti vlhkosti, vynikající parozábrana.
Rozměry:

50 mm x 50 m

Tloušťka:

0,0965 mm

Min. aplikační teplota od -37 °C, provozní teplota do +218 °C, krátkodobě +238 °C. Materiál je klasifikovaný jako
nehořlavý dle DIN 4102 B1.
Použití:

Spojování izolačních panelů s hliníkovým povlakem, obalování izolačních materiálů z minerálních vláken,
utěsňování ventilačních a klimatizačních rozvodů, spojování parozábran. Přichycení topných kabelů, díky větší
tloušťce, lepší rozvod tepla. Maskovací páska při svařování elektrickým obloukem.

Celková
tloušťka
(mm)

Barva

Teplotní
rozsah (°C)

Pevnost v
tahu
(N/10 mm)

Protažení při
přetržení
(%)

Přilnavost k
oceli
(N/10 mm)

Nehořlavost

Odolnost proti
povětrnostním
vlivům

0,06

přirozená barva hliníku

+10/+100

20

6

3,4

DIN 4102 B1

velmi dobrá

0,06

přirozená barva hliníku

-40/+80

12

2

10

DIN 4102 B1

velmi dobrá

0,06

přirozená barva hliníku

+10/+100

23

8

3,4

DIN 4102 B1

velmi dobrá

0,06

přirozená barva hliníku

-35/+120

16

3

6

DIN 4102 B1

velmi dobrá

0,08

přirozená barva hliníku

+10/+100

34

9

3,8

DIN 4102 B1

velmi dobrá

0,097

přirozená barva hliníku

-40/+218

45

5

5

DIN 4102 B1

velmi dobrá

0,048

přirozená barva hliníku,
vysoký lesk

-40/+80

48

150

2

DIN 4102 B1

špatná

0,13

přirozená barva hliníku

-10/+80

30

10

6

DIN 4102 B1

dobrá

0,889

přirozená barva hliníku

+4/+93

35

-

17,5

-

vynikající

0,65

přirozená barva hliníku

-30/+100

65

20

12

DIN 4102 B1

vynikající
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Hliníkové a pokovené pásky
Anticor 341
Samolepící pokovená páska
Polypropylenová fólie s napařenou vrstvou hliníku, transparentní akrylátové lepidlo, bez přeložky. Vysoká přilnavost
lepidla ve většině aplikací. Neodlepuje se při nízkých teplotách, dlouhodobě stálé akrylátové lepidlo. Páska se velmi
dobře přizpůsobuje nerovnému povrchu. Vysoká rozměrová stabilita. Páska není odolná proti UV záření.
Rozměry:

50 mm x 50 m, 75 mm x 50 m

Tloušťka:

0,048 mm

Min. aplikační teplota od -40 °C, provozní teplota do +80 °C. Materiál je klasifikovaný jako nehořlavý dle DIN 4102 B1.
Použití:

 dekoračním účelům. Vytváření reflexních vrstev pro optické snímání. Používá se také ke slepování
K
parozábran sádrokartonu. Spojování izolačních materiálů s hliníkovým povlakem, utěsňování ventilačních
a klimatizačních rozvodů.

Anticor 352
Samolepící hliníková páska zesílená skelným vláknem
Hliníková fólie zesílená skelným vláknem oka 5x5mm. Lepící vrstva: transparentní akrylátový lepící systém. Přeložka:
silikonový papír. Vysoká přilnavost lepidla ve většině aplikací. Vysoká mechanická odolnost. Fólie se velmi dobře
přizpůsobuje nerovnému povrchu. Vysoká odolnost proti vlhkosti, vynikající parozábrana.
Rozměry:

48 mm x 50 m, 75 mm x 50 m, 100 mm x 50 m

Tloušťka:

0,13 mm

Min. aplikační teplota od -10 °C, provozní teplota do +80 °C. Materiál je klasifikovaný jako nehořlavý dle DIN 4102 B1.
Použití:

Spojování izolačních panelů s hliníkovým povlakem, obalování izolačních materiálů z minerálních vláken,
utěsňování ventilačních a klimatizačních rozvodů, spojování parozábran.

Anticor 321
Hliníková, samolepící těsnicí páska POLYKEN 360-35 Foilastic
Hliník, butyl-kaučuková páska, lepidlo černý butylový kaučuk, přeložka: modrá LDPE. Okamžitá přilnavost, velmi
vytrvalá ve všech klimatických podmínkách, odolná proti UV záření, vysoce mechanický vytrvalá, neodlepuje se při
nízkých teplotách, výborně se pokládá na nerovnoměrný povrch.
Rozměry:

50 mm x 15,2 m

Tloušťka:

0,88 mm

Min. aplikační teplota od +4 °C, provozní teplota do +93 °C
Použití:
budov,

Utěsňování proti vodě spojů hliníkového oplechování, ventilačních a klimatizačních potrubí vně a uvnitř
okapů, průchody střech (žebra, hřebeny), oplechování nádob, okna, dveře, přeplátované spoje hliníkového
opláštění.

Anticor 371
Samolepící hliníková páska krytá PET fólií, bez přeložky
Vnější vrstva - polyetyléntereftalát (PET) tl. 0,012mm, druhá vrstva - hliníková fólie tl. 0,015mm. Transparentní vysoce kvalitní
akrylátový lepící systém, zajišťuje trvalé spojení a těsnění i při nízkých teplotách. Laminát je vysoce odolný proti poškození
a protrhnutí, přitom se dá snadno dělit bez nástroje, stejně jako běžná hliníková páska. Páska bez přeložky ulehčuje práci.
Rozměry:

50 mm x 50 m, 75 mm x 50 m

Tloušťka:

0,065 mm

Min. aplikační teplota od -30 °C, provozní teplota do +100 °C
Použití:

T ěsnící, spojovací a maskující páska pro klimatizace, ventilaci a tepelnou techniku, jak pro vnitřní i venkovní
použití. Spojování izolačních panelů s hliníkovým povlakem, spojování parozábran.

Help tape
Profesionální samolepící textilní páska typu DUCT - Polytex 118 balení v kartonech
Rozměry:

45 mm x 5 m

Barvy:

černá, modrá, bílá, červená, žlutá, zelená

Rozsah pracovních teplot -40 °C až +90 °C
Použití:

www.anticor.cz
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1001 použití v domáctnosti, zahradě, autě. Utěsňování ventilačních a klimatizačních
rozvodů, spojování parozábran. Upevňování, balení, zajištění, spojování, opravování,
svazkování, omotávání, maskování také jako ochrana před vlhkostí.

Instalační pásky
Polytex 100
Ekonomy verze samolepící textilní páska typu DUCT
Polyetylénová fólie vyztužená tkaninou bavlna-polyester, lepící vrstva na bázi přírodního kaučuku. Vysoká pevnost v tahu. Dobrá
přilnavost k různým povrchům. Skvěle drží na problematických podkladech. Výborně se přizpůsobuje nerovným povrchům.
Plynotěsná, vodotěsná a voděodolná. Nevyžaduje nářadí na dělení pásky, snadno se odvíjí a neshrnuje se, univerzální použití.
Upozornění: páska není UV stabilní.
Rozměry:

48 mm x 50 m

Barva:

šedostříbrná

Rozsah pracovních teplot -20 °C až +60 °C.
Použití:

Utěsňování ventilačních a klimatizačních rozvodů, spojování parozábran. Upevňování, balení, zajištění,
spojování, opravování, svazkování, omotávání, maskování také jako ochrana před vlhkostí.

Polytex 111
Profesionální samolepící textilní páska typu DUCT
Polyetylénová fólie vyztužená tkaninou bavlna-polyester, lepící vrstva na bázi přírodního kaučuku. Vysoká pevnost v tahu. Dobrá
přilnavost k různým povrchům. Skvěle drží na problematických podkladech. Výborně se přizpůsobuje nerovným povrchům.
Plynotěsná, vodotěsná a voděodolná. Nevyžaduje nářadí na dělení pásky, snadno se odvíjí a neshrnuje se, univerzální použití.
Upozornění: páska není UV stabilní.
Rozměry:

48 mm x 50 m, 48 mm x 25 m, 38 mm x 25 m, 25 mm x 25 m, 48 mm x 9 m, 25 mm x 9 m, 38 mm x 5 m

Barva:

šedostříbrná

Rozsah pracovních teplot -40 °C až +90 °C.
Použití:

Utěsňování ventilačních a klimatizačních rozvodů, spojování parozábran. Upevňování, balení, zajištění,
spojování, opravování, svazkování, omotávání, maskování také jako ochrana před vlhkostí.

Polytex 118
Profesionální samolepící textilní páska typu DUCT
Polyetylénová fólie vyztužená tkaninou bavlna-polyester, lepící vrstva na bázi přírodního kaučuku. Vysoká pevnost v tahu. Dobrá
přilnavost k různým povrchům. Skvěle drží na problematických podkladech. Výborně se přizpůsobuje nerovným povrchům.
Plynotěsná, vodotěsná a voděodolná. Nevyžaduje nářadí na dělení pásky, snadno se odvíjí a neshrnuje se, univerzální použití.
Upozornění: páska není UV stabilní.
Rozměry:

48 mm x 50 m, 25 mm x 50 m, 48 mm x 25 m, 38 mm x 25 m, 48 mm x 9 m, 25 mm x 9 m, 19 mm x 9 m

Barvy:

černá, modrá, bílá, červená, žlutá, zelená

Rozsah pracovních teplot -40 °C až +90 °C
Použití:

Utěsňování ventilačních a klimatizačních rozvodů, spojování parozábran. Upevňování, balení, zajištění,
spojování, opravování, svazkování, omotávání, maskování také jako ochrana před vlhkostí.

Typ

Rozměr (mm x m)

Celková
tloušťka
(mm)

Barva

Pracovní
teplota (°C)

Pevnost
v tahu
(N/10 mm)

Protažení při
přetržení
(%)

Přilnavost
k oceli
(N/10 mm)

Polytex 100

48 x 50

0,15

šedostříbrná

-20/+60

24

12

6

Polytex 111

48 x 50
48, 38, 25 x 25
48, 25 x 9, 38 x 5

0,23

šedostříbrná

-40/+90

32

10

4,8

Polytex 118

48, 25 x 50
48, 38 x 25
48, 25, 19, 15 x 9

0,23

černá, modrá, bílá, žlutá,
červená, zelená

-40/+90

32

10

4,8

Anticor 411

25, 30, 38, 50 x 10
38, 50 x 20

0,13

šedá, bílá, černá

+10/+80

25

180

2,3

Anticor 422

30, 38, 50 x 33

0,15

šedá

+10/+105

27

220

3,5

Anticor 580

25, 50 x 3
25, 50 x 18,3

0,8

žlutá, černá

+10/+80

-

-

-

Anticor 621

30, 38, 50 x 33

0,097

žlutá

+15/+80

15

80

1,5

Anticor 631

50, 75 x 50

0,048

žlutá/černá, červená/bílá

+10/+80

25

180

1,7
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Instalační pásky
Anticor 411
PVC samolepící těsnicí a maskující páska
Páska se velmi dobře přizpůsobuje nerovnému povrchu a díky lepidlu na bázi syntetického kaučuku se neodlepuje ani při
nízkých teplotách je odolná proti rozpouštědlům, UV záření a vlhku, je to vynikající parozábrana.
Rozměry:

25 mm x 10 m, 30 mm x 10 m, 38 mm x 10 m, 50 mm x 10 m, 38 mm x 20 m, 50 mm x 20 m

Barvy:

šedá, bílá, černá

Rozsah pracovních teplot +10 °C až +80 °C
Použití:

PVC páska je určena ke spojování a utěsňování kovových a umělohmotných potrubí. Ke spojování
a upevňování pěnových izolačních materiálů a polyuretanové izolace potažené PVC. Vzduchotechnika,
klimatizace a tepelná technika.

Anticor 422
Elastická PVC samolepící těsnicí a maskující páska
Páska se velmi dobře přizpůsobuje nerovnému povrchu a díky lepidlu na bázi syntetického kaučuku se neodlepuje ani při
nízkých teplotách je odolná proti rozpouštědlům, UV záření a vlhku, je to vynikající parozábrana. Vynikající roztažnost pásky
dovoluje rychlou aplikaci.
Rozměry:

30 mm x 33 m, 38 mm x 33 m, 50 mm x 33 m

Barva:

šedá

Rozsah pracovních teplot +10 °C až +105 °C
Použití:

PVC páska je určena ke spojování a utěsňování kovových a umělohmotných potrubí. Ke spojování
a upevňování pěnových izolačních materiálů a polyuretanové izolace potažené PVC. Vzduchotechnika,
klimatizace a tepelná technika.

Anticor 621
Maskovací PVC páska, odolná UV záření
Maskovací PVC páska s kaučukovým lepidlem, které nezanechává lepivé stopy do 21 dní od použití v exteriéru. Vyznačuje
se vysokou pevností v tahu a díky vroubkování lze ji lehce dělit bez nástroje.
Rozměry:

30 mm x 33 m, 38 mm x 33 m, 50 mm x 33 m

Barva:

žlutá

Rozsah pracovních teplot +10 °C až +80 °C
Použití:

páska je určena k maskování v exteriérech a interiérech ve stavebnictví - rámy oken, dveří, zárubně apod.

Anticor 580 ANTI-SLIP
Abrazivní protiskluzová samolepící páska
Abrazivní protiskluzová samolepící páska odolná vůči atmosferickým vlivům v místech s nebezpečím snížení přilnavosti
k podkladu pro zlepšení bezpečnosti.
Rozměry:

25, 50 x 3 m; 25, 50 x 18,3 m

Barva:

žlutá, černá

Minimální aplikační teplota od +10 °C
Použití:

Vhodná pro zlepšení bezpečnosti míst s nebezpečím uklouznutí na kluzkém podkladu jako schodiště, 		
vchody do budov, průmyslové haly, rekreační a sportovní objekty, těžká průmyslová technika, rampy
a najezdy, nákladní automobyly, přívěsy atd.

Anticor 631
Výstražná samolepící páska
Výstražná PVC páska s kaučukovým lepidlem, dobrá přilnavost k členitému povrchu, vysokou pevností v tahu.
Rozměry:

50 mm x 33 m

Barvy:

žlutá/černá, červená/bílá

Rozsah pracovních teplot +10 °C až +80 °C
Použití:

www.anticor.cz
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označení nebezpečných míst, jako schody, podchody, zúžené nebo snížené profily apod.

VentureClad
VentureClad 1577CW, 1577CW-E
Pětivrstvá samolepící patentovaná laminovaná fólie pro vnitřní i venkovní použití
VentureClad® 1577CW je hliníkový povlak, absolutně nulová paropropustnost, užití pro ochranu izolačních obkladů
a opláštění. Nejsou požadovány žádné speciální nástroje, pětivrstvý samolepicí materiál, se instaluje snadno a rychle.
To má za následek významné zkrácení času práce a úspory nákladů.
Je dostupný v barvě hliníku VentureClad® 1577CW a strukturovaný VentureClad® 1577CW-E, je svého druhu nejlepší
a v současnosti nejvýše hodnocený produkt na trhu. Překračuje protipožární konstrukční požadavky standardu budov
(šíření plamene/kouřivost) dle DIN 4102 B1.
Rozměry:

50 mm x 50 m, 500 mm x 50 m, 1000 mm x 50 m, 1500 mm x 50 m

Barva:

přirozená barva hliníku

Rozsah pracovních teplot - 34 °C až +149 °C, snadno aplikovatelný od -23 °C.
Použití:

VentureClad® 1577CW překonává většinu stavebních požadavků a může být použit jak pro novou stavbu,
tak i pro opravu existujících konstrukcí místo klasického oplechování. Splňuje požadavky pro stavbu zařízení
v potravinářském průmyslu.

VentureClad 1577CW-WM
Šestivrstvá samolepící patentovaná laminovaná fólie pro vnitřní i venkovní použití
VentureClad® 1577CW-WM je hliníkový povlak, absolutně nulová paropropustnost, užití pro ochranu izolačních obkladů
a opláštění. Nejsou požadovány žádné speciální nástroje, pětivrstvý samolepicí materiál, se instaluje snadno a rychle.
To má za následek významné zkrácení času práce a úspory nákladů.
Je svého druhu nejlepší a v současnosti nejvýše hodnocený produkt na trhu. Překračuje protipožární konstrukční požadavky
standardu budov (šíření plamene/kouřivost) dle DIN 4102 B1.
Rozměry:

50 mm x 50 m, 500 mm x 50 m, 1000 mm x 50 m, 1500 mm x 50 m

Barva:

bílá

Rozsah pracovních teplot - 40 °C až +120 °C, snadno aplikovatelný od -23 °C.
Použití:

VentureClad® 1577CW-WM překonává většinu stavebních požadavků a může být použit jak pro novou stavbu,
tak i pro opravu existujících konstrukcí místo klasického oplechování, vhodný do agresivního prostředí
(viz chemická odolnost).

VentureClad 1577CW-BM
Šestivrstvá samolepící patentovaná laminovaná fólie pro vnitřní i venkovní použití
VentureClad® 1577CW-BM je hliníkový povlak, absolutně nulová paropropustnost, užití pro ochranu izolačních obkladů
a opláštění. Nejsou požadovány žádné speciální nástroje, pětivrstvý samolepicí materiál, se instaluje snadno a rychle.
To má za následek významné zkrácení času práce a úspory nákladů.
Je svého druhu nejlepší a v současnosti nejvýše hodnocený produkt na trhu. Překračuje protipožární konstrukční požadavky
standardu budov (šíření plamene/kouřivost) dle DIN 4102 B1.
Rozměry:

50 mm x 50 m, 500 mm x 50 m

Barva:

černá

Rozsah pracovních teplot - 40 °C až +120 °C, snadno aplikovatelný od -23 °C.
Použití:

VentureClad® 1577CW-WM překonává většinu stavebních požadavků a může být použit jak pro novou stavbu,
tak i pro opravu existujících konstrukcí místo klasického oplechování, vhodný do agresivního prostředí
(viz chemická odolnost).
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VentureClad - návod na použití

Příprava povrchu
Veškeré plochy musí být suché a čisté, zbavené prachu, oleje a mastnoty/silikonu. Všechny izolace by měly být řádně
překryty páskou tak, aby byl zajištěn rovný povrch pro aplikaci VentureCladu. Všechna lepidla působí nejlépe, když silně
„nasáknou“ do podkladu.
Při aplikaci VentureClad částečně odlepte a zahněte ochrannou pásku tak, aby byla zajištěna dostatečná plocha pro přilnutí
lepidla na správné místo. Poté postupně oddělujte ochrannou pásku a zároveň pomocí stěrky vyhlazujte až do úplné
aplikace celého dílu.
Pokud používáte plát VentureClad na souvislé plochy, tam kde dojde ke spojení plátu, je doporučeno překrytí 75 mm,
aby bylo dosaženo pevného a vodě odolného utěsnění. Pokládku povlaku začněte tak, aby okraj přesahu zůstal vespod.

Aplikace na pravoúhlé potrubí
U potrubí širšího než 80 cm je doporučeno zešikmení vršku, aby voda mohla odtékat a nevytvářela se jezírka.
Pro rychlou a snadnou aplikaci by měl být VentureClad aplikován na každou plochu odděleně - nejprve na spodní, následně
na boční a nakonec na vrchní plochu.
Nařezejte si VentureClad na požadované velikosti pro každou přilehlou plochu plus 75 mm přesahu navíc. U pravoúhlého
potrubí začněte aplikaci na spodní ploše a zaveďte přesah (75 mm) nahoru na boční strany. Poté aplikujte VentureClad na
vertikální plochy se zavedením přesahu (75 mm) na vrchní plochu. Nakonec aplikujte VentureClad na vrchní část potrubí.
Rozprostírejte směrem ke krajům, a pak začistěte konce.

Aplikace na rouru / potrubí s kruhovým průřezem
Odřízněte VentureClad v požadované délce (obvod roury) plus 75 mm přesahu navíc. Aplikujte další díly tak, aby překrývaly
předchozí díly v délce 75 mm.
Pro ohyby a kolenní sestavy nařežte potřebné tvary na pokrytí částí ohybů nebo kolen a aplikujte. Spoje opláštění roury
překryjte použitím pásky VentureClad.

Aplikace na redukci potrubí
Začněte na spodní ploše a pokračujte směrem nahoru se zachováním přesahu 75 mm na přilehlých stranách. Nejprve
aplikujteVentureClad na plochu č. 1 s přesahem na každou přilehlou stranu. AplikujteVentureClad na plochu č. 2 s přesahem
na plochy č. 3, 4 a 5 a překryjte přesah na ploše č. 1 a rovně zařízněte tak, aby bylo dosaženo hladkého a bezpečného
zakončení. Aplikujte VentureClad na plochu č. 3 stejným způsobem jako u plochy č. 2, ale překryjte přesah na ploše č. 2
a rovně zařízněte. Nakonec aplikujte VentureClad na plochy č. 4 a 5 stejně jako u pravoúhlého potrubí.

U části tvaru „T“ vytvořte patřičně uzpůsobené šablony VentureCladu s přesahem 25 mm. Spoje opláštění roury překryjte
použitím pásky VentureClad.

U zúžené roury aplikujte VentureClad nejprve na plochu č. 1 s přesahem na plochu č. 2. Vyřízněte tvar č. 2 s přesahem
75 mm a aplikujte na plochu č. 2 s přesahem na plochu č. 1. Aplikujte VentureClad na plochu č. 3 s přesahem
a překrytím na ploše č. 2. Nakonec aplikujte na plochu č. 4 s přesahem a překrytím na ploše č. 1.

Oprava VentureCladu
V případě poškození se pouze ujistěte, zda je povrch čistý a aplikujte novou vrstvu VentureCladu na poškozenou oblast
s přesahem nejméně 75 mm kolem poškozeného místa. Izolační materiál musí být hermeticky uzavřen fólií
VentureClad nebo páskou, aby byly zachovány podmínky záruky.

www.anticor.cz
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Dilatační pás Anticor

DILATAX S, F, F+L
Dilatační pás Anticor je vyroben z pěnového PE, fyzicky napěněného s uzavřenou buněčnou strukturou. Má vynikající
tepelně izolační vlastnosti a je trvale pružný. Snižuje přenos hluku z podlah do obvodových konstrukcí. Zabraňuje tlaku
topné desky na obvodové konstrukce. Snadno přenáší rozměrové změny betonového potěru, čímž zabraňuje narušení
svislých stavebních konstrukcí. Je zdravotně a ekologický nezávadný a snadno zpracovatelný, ohebný a snadno dělitelný.
Je nenasákavý a chemicky odolný.
Rozměry:

5, 8, 10 mm; výška 80, 100, 120, 150, 180, 200 mm

Provedení: DILATAX S (Standard – pouze pěnka) návin 50m
DILATAX F (DILATAX s PE Folií) návin 25 m
DILATAX F+L (DILATAX Folie+Lep) návin 25 m
Použití:

slouží jako dilatační pás kolem zdí pro lité anhydritové a betonové podlahy a samonivelační potěry.
Norma DIN 18560 „Potěry ve stavebnictví“ základní požadavky: u potěrů, které neslouží jako topné potěry
by tloušťka krajového pásu neměla být menší než 3 mm. U topných podlahových konstrukcí musí krajový pás
být schopen pojmout horizontální pohyb desky potěru do 5 mm. Tloušťka krajového pásu by proto neměla
být menší jak 10 mm.

OBOUSTRANNÁ
LEPICÍ PÁSKA

ANHYDRITOVÝ
POTĚR

DILATAX - FL
HYDROIZOLACE

TEPELNÁ IZOLACE

604 Stavební fólie čirá
Rozměry:

0,05 mm x 2 m x 50 m

605 Stavební fólie bílá
Rozměry:

0,1 mm x 2 m x 50 m

606 Stavební fólie čirá
Rozměry:

0,1 mm x 2 m x 50 m

Použití:

Vhodné jako separační vrstva nad tepelnou izolaci podlah u mokrých procesů.
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Výstražné fólie

610 – výstražná fólie kolem výkopu
Rozměry:

č erveno bílá bez potisku 80 mm x 100, 300 m; s potiskem „ZÁKAZ VSTUPU“ 80 mm x 100, 250 m;
žluto černá bez potisku 80 mm x 100 m

611 – červená s potiskem blesk
Rozměry:

220 mm x 20, 50, 100, 250 m; 300 mm x 100 m; 330 mm x 20, 50, 100, 250 m

612 – žlutá s potiskem „POZOR PLYN“
Rozměry:

220 mm x 20, 100 m; 300 mm x 100 m; 330 mm x 250 m; 500 mm x 100 m

613 – modrá bez potisku a s potiskem „POZOR VODA“
Rozměry:

 ez potisku 300 mm x 100 m; 330 mm x 250 m; s potiskem 220 mm x 20, 100 m;
b
300 mm x 100 m; 330 mm x 250 m

614 – bílá s potiskem „POZOR VODA“
Rozměry:

bez potisku 300 mm x 100 m; s potiskem 300 mm x 100 m

615 – oranžová
Rozměry:

220 mm x 100, 250 m, 300 mm x 100, 250 m

616 – zelená
Rozměry:

300 mm x 100, 250 m

617 – hnědá bez potisku a s potiskem „KANALIZACE“
Rozměry:

bez potisku 300 mm x 100, 250 m s potiskem 330 mm x 100, 250 m

619 – šedá s potiskem „KANALIZACE“
Rozměry:

300 mm x 100, 250 m

Poznámka:
Náviny všech folií 250 m do vyprodání zásob, na žádosti zákazníků nahradí je náviny 100 m.
Na vyžádání je možné vyrobit i jiné šíře a náviny s potiskem či bez, min. odběr 10 000 m.
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Barevné rozlišení výstražných fólií dle ČSN 73 6006
Barva
Oranžová
Červená
Modrá
Bílá
Žlutá

Vedení technického vybavení
Sdělovací kabely
Silnoproudé kabely
Železniční zabezpečovací a sdělovací kabely
Vodovodní potrubí
Plynové potrubí

Zelená

Teplovodní a horkovodní rozvody

Hnědá

Dálkovody hořlavých kapalin

Černá

Dálkovody hořlavých zkapalněných uhlovodíkových plynů

Šedá

Potrubí stok a kanalizačních přípojek

Rozměry výstražné fólie
Šířka výstražné fólie nesmí být menší než 50 mm a má být s přesahem na obě strany od vnějších 		
okrajů chráněného vedení technického vybavení.

Hloubka uložení výstražné fólie
Výstražné fólie se pokládají nejméně 200 mm nad vrcholem vedení technického vybavení při
dodržení hloubky jejich uložení stanovené ČSN 73 6005 a příslušnými normami jednotlivých druhů
podzemních vedení technického vybavení. Nejmenší hloubka výstražné folie pod povrchem terénu
je 200 mm.

Mechanické vlastnosti a odolnost výstražné fólie
Mechanické vlastnosti výstražné fólie musí vyhovovat podmínkám uvedeným v ČSN EN 12613.

POZNÁMKA
Barevné provedení výstražné fólie lze doplnit vhodným nápisem, např. vodovod, kanalizace, nebo
symbolem, např. pro silnoproudé kabely symbolem blesku.
Pokud je vedení technického vybavení opatřeno ochrannou vrstvou (povlakem) nebo chráničkou,
má barva jejího vnějšího povrchu odpovídat barvě příslušné výstražné fólie; v případě plynovodů
a silnoproudých kabelů je to nezbytné.

