
MAPEBAND BUTYL 
 

Samolepicí těsnící pás na bázi butylkaučuku pro vodonepropustné utěsnění 
rohových a styčných spár 

 
OBLAST POUŽITÍ 
Hydroizolace spár na stěnách a podlahách v místech napojení na keramické obklady a 
dlažby bez přítomnosti tlakové vody. 
 
Příklady použití 

• Sprchy a koupelny v obytných prostorách; 
• Vložení do hydroizolační stěrky Mapelastic, Mapelastic Smart, Mapelastic 

Aquadefense, MapegumWPS a pro použití v kombinaci s těsnicím pásem 
Mapeband.  

 
TECHNICKÉ VLASTNOSTI 
Mapeband Butyl je těsnicí pás z pružné, příčně a podélně vyztužené polypropylenové 
tkaniny a butylu se samolepicími schopnosti, pokrytý silikonovým papírem. 
 
Mapeband Butyl se vyznačuje těmito vlastnostmi: 

• dobrá chemická odolnost 
• vysoká přídržnost k čistému podkladu 
• samolepicí schopnost 
• pružnost 
• rychlý postup prací 

 
ZPŮSOB POUŽITÍ 
Příprava podkladu 
Podklady musí být povrchově rovné, čisté, pevné, nosné, tvarově stabilní a zbavené 
nesoudržných částic. Je nutno bezpodmínečně dodržovat pokyny k přípravě podkladů 
uvedené u výrobků Mapelastic, Mapelastic Smart, Mapelastic Aquadefense, 
MapegumWPS a Mapeband.  
 
Použití  
Mapeband Butyl ustřihneme na požadovanou délku. Z pásu odstraníme ochrannou fólii a 
přilepíme tak, že ho pod tlakem přitlačíme na podklad. Zvláště pečlivě je nutno provádět 
lepení v rozích.  Mapeband Butyl se napojí na příslušnou hydroizolační stěrku 
zastěrkováním do její vrstvy. Při lepení pásů Mapeband je nutno dbát pokynů uvedených 
v materiálovém listu produktu Mapeband. Pokládku obkladů a dlažeb lze provádět ihned po 
nalepení pásu Mapeband Butyl.  
 
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ 
Při lepení Mapeband Butyl na přírodní kámen, může dojít k zabarvení kamene.  
Při lepení výrobku Mapeband Butyl na podklady, které patří do třídy namáhání vlhkostí B0, 
je nutno okamžitě po pokládce nanést hydroizolační stěrku Mapelastic nebo Mapelastic 
Smart. 
Pokud se používá v kombinaci s těsnícím pásem Mapeband, je nutné v každém případě 
přechodové oblasti přestěrkovat  hydroizolační stěrkou Mapelastic nebo Mapelastic Smart 
a to z důvodu omezení smrštění. 
U ploch zařazených do třídy namáhání vlhkostí A a A0, lze provést zakrytí pásu Mapeband 
Butyl v přechodových oblastech pomocí výrobku Mapegum WPS.  
 
Balení 
Role 20 m (šířka 120 mm).  



 
 
 
TECHNICKÉ ÚDAJE 
SPECIFIKACE VÝROBKU 
Materiál Polypropylenová tkanina se samolepicím 

butylem a ochrannou fólií 
Barva šedá 
Tloušťka cca. 0,85 mm bez ochranné fólie 
Hmotnost cca. 82 g/m 
Teplotní odolnost od -5°C do +60°C 
 
SKLADOVÁNÍ 
24 měsíců v původních uzavřených obalech, v suchém a chladném prostředí. Chraňte před 
přímým slunečním zářením.  
 
LIKVIDACE 
Obaly a zbytky produktu se likvidují podle místních předpisů. 
 
VÝROBEK PRO PROFESIONÁLY 
 
UPOZORNĚNÍ  
Přestože shora uvedené údaje a doporučení odpovídají našim nejlepším zkušenostem, lze je 
považovat pouze za informativní a musí být podpořeny dlouhodobým používáním výrobku. 
Proto je nutné před vlastním použitím posoudit vhodnost výrobku pro předpokládané použití. 
Spotřebitel přebírá veškerou zodpovědnost za případné následky vyplývající z nesprávného 
použití výrobku. 
 

Respektujte vždy poslední verzi technické dokumentace výrobku aktualizovanou  
na našich webových stránkách www.mapei.com 

 
 

Informace o tomto výrobku jsou k dispozici na požádání a na stránkách firmy MAPEI www.mapei.de a 
www.mapei.com. 

 

http://www.mapei.com/
http://www.mapei.de/

