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OMEGA PLASTO Trak
Za zrakotesnost in vetrotesnost ovoja stavbe morajo biti ustrezne folije in plošče na stikih, fugah, 
povezavah in prebojih trajno zatesnjene.
Trak OMEGA PLASTO je raztegljiv lepilni trak iz butilkavčuka s podlago iz flisa, ki ga lahko prekrijemo z 
malto ali prebarvamo. Lepilna površina je opremljena z razcepljenim oz. asimetrično razcepljenim no-
silcem PE. Delitev slojev omogoča skrbno izvedbo na prehodih in vogalih. Poleg drugih hidroizolacijskih 
del se trak uporablja tudi za vzpostavitev druge vodousmerjevalne ravni pod okensko polico.

   

PODROČJA UPORABE
 Q Povezovalni stiki na zidovih, ki se maltajo ali 

prebarvajo
 Q Lahko se uporablja za zatesnitev talnega zidca 

(obtežba: voda, ki ne pritiska na površine) v 
skladu z zahtevami standarda ÖNORM B3692 oz. 
Direktive „Povezovalni stiki talnega zidca v lesni 
gradnji “

 Q 2. nivoja za vodenje vode
 Q Talni zidec, tudi v povezavi z izdelki OMEGA PoBit 

Tesnilna pasta
 Q Vodniki (zaokrožitve)
 Q Notranji in zunanji vogali (razteznost)
 Q Prelepljenje kotnikov
 Q Primeren za povezovalne stike dimnikov in strešnih 

oken (kotne izvedbe)
 Q Hitra in preprosta izdelava druge ravni za 

odvodnjavanje 
 Q Za zunanje območje

PREDNOSTI
 Q Za maltanje in prebarvanje
 Q Razdeljeni hrbtni trakovi
 Q Butilno lepilo zagotavlja trdnost lepljenega spoja
 Q Debel sloj lepila izravna neravnine podlage
 Q Odporen proti vodi in raztezen
 Q Vgradnja tudi pri nizkih temperaturah
 Q S pršilnim temeljnim premazom mogoč oprijem 

tudi na bitumnu
 Q Okenski trak se z UNI MS lepilnim tesnilom lahko 

neposredno nalepi

PRIPOROČENI IZDELKI

UNI SPRAY Primer sprej

AIRSTOP ROLL Pritisni valjček

AIRSTOP RAK Pritisno orodje za nanos

DOBAVLJIVO V SLEDEČIH DIMENZIJAH
Širina koluta 75 mm 100 mm 160 mm 200 mm 250 mm 300 mm 450 mm

Dolžina koluta 25 m 25 m 25 m 25 m 25 m 20 m 15 m

Del. razmerje 30/45 30/70 30/130 30/170 30/220 30/120/150 30/210/210

Vsebina kartona 4 Rollen 2 Rollen 2 Rollen 1 Rolle 1 Rolle 1 Rolle 1 Rolle

PODATKI O IZDELKU 

Sestava Lepilni trak iz butil-kavčuka, kaširan s spiralastim flisom

Debelina 0,8 mm

Barva Siva, z belim flisom

Temperaturna obstojnost -40 °C  -  80 °C

UV-odpornost 4 mesecev

Temperatura obdelave nad -5 °C  -  40 °C

Čas skladiščenja 2 Let

Skladiščenje Na hladnem in suhem

Požarni razred E
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OMEGA PLASTO Trak

INFO
Materiali, ki se obdelujejo, morajo biti nemastni in brez prahu, podlaga pa mora biti tudi suha in stabilna. 
Trak prevzema funkcijo zatesnitve in ne močne, trdne povezave.
Na zelo poroznih in vpojnih podlagah, kot so beton, omet, neobdelano jeklo in neobdelan les, ter na mestih, kjer se trak prekriva, 
priporočamo predhodno obdelavo podlage z oprijemalnimi premazi ISOCELL.
Trak OMEGA PLASTO je treba nalepiti po celotni površini. Spoje > 5 mm je treba podložiti.

( ! ) 
Lastna teža butilnih in bitumenskih trakov je velika. Pri montaži v previsnih delih, npr. na stropih, konzolnh elementih in v 
območjih, ki se vidijo od spodaj, kjer sila teže deluje neposredno na trakove, je treba le-te mehansko pritrditi.
Robovi se s pritiskom AIRSTOP RAK rakla lahko izvedejo zelo dobro in brez votlih prostorov. Na hrapavih, neravnih podlagah se 
oprijem po celotni površini doseže z mehkim AIRSTOP ROLL pritisnim valjčkom iz celičnega kavčuka.

OBDELAVA KOT DRUGA RAVEN ZA ODVAJANJE VODE
Ozka stran OMEGA PLASTO traku se pritrdi na spodnjem delu okenskega okvirja in polepi po kotih. Trak pri tem potegnete 10-
15cm v podboj. Zatem se sname širok trakec, da se trak lahko pritrdi na podlago. Presežni material se pri tem lahko enostavno 
odreže, pri čemer priporočamo, da se pusti nekaj traku čez kot odkapnik ali za pritrjevanje profilov.
Na zelo poroznih in vpojnih podlagah, kot so beton, omet, neobdelano jeklo in neobdelan les, ter na mestih, kjer se trak prekriva, 
priporočamo predhodno obdelavo podlage z oprijemalnimi premazi ISOCELL.

(1)
Na začetku odrežete približno 12 cm odvečnega traku. Ozke zaščitne trakce potegnete z lepilne površine, nato pa pritrdilne 
lepilne trakce skrbno prilepite na spodnji okenski okvir. 

(2)
Na stranskih obokih okenski trak vsakokrat potegnete za približno 6 cm v višino in ga trdno prilepite oz. stisnete.

(3)
Zdaj snamete drugi širši zaščitni trakec in stisnete lepilno površino traku na spodnji del okenskega oboka od sredine navzven, in 
sicer z lepljenjem proti levi in proti desni. Prožen trak nato nežno prilepite na robove in po kotih ter ga na straneh potegnete čez 
kot na obok. Robovi se pri tem s pritiskom AIRSTOP RAK rakla lahko izvedejo zelo dobro in brez votlih prostorov.

(4)
Potem, ko je trak pravilno nalepljen v enem kosu in so vogali ustrezno obdelani, nastane druga, funkcionalna raven za odvodnja-
vanje vode. Okenski trak se z lepilnim tesnilom UNI MS lahko nalepi neposredno na podlago iz vlaken.


