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INSTA-STIK™ ROOFING STD je kompatibilní s následujícími materiály:

– Ocel, beton, dřevo, bitumenové  pásy, minerální vata, EPS, PIR a PUR

– Hydroizolační membrány s textilním podkladem (PVC, TPO, TPE, EPDM)

– Stávající nepoškozené podklady plochých střech. U těch je potřeba provést individuální zkoušky pro ověření kompatibility a vlastností.

INSTA-STIK™ ROOFING STD

INSTA-STIK™ ROOFING STD

je vlhkostně tvrdnoucí jednosložkové

polyuretanové pěnové lepidlo pro lepení

střešních systémů plochých střech.

Tento výrobek je dostupný v kombinaci

se 3 různými typy aplikátorů.

1) Nanášení lepidla pistolí INSTA-STIK™

s dlouhým aplikátorem

Pistolí s dlouhým aplikátorem se INSTA-STIK™

ROOFING STD nanáší v pruzích pěny

pro lepení izolace na ploché střechy.

Pistole s dlouhým aplikátorem je velmi

efektivní a ergonomická pro každodenní

práci na střechách.

2) Nanášení pomocí příslušenství tvořeného 

hadicí a výtlačnou trubicí (H&W)

Pomocí příslušenství H&W se nanáší

INSTA-STIK™ Roofi ng STD v pruzích. Slouží 

k připevnění izolačních desek ke konvenčním 

plochým střechám. Nanášení pomocí dlouhé 

plastové výtlačné trubice umožňuje

dosáhnout vyšší hustoty pruhů pěny a tím 

jejich vyšší pevnosti. Využití příslušenství

H&T umožňuje ergonomické používání.

3) Rozprašovací aplikátor INSTA-STIK™ 

Rozprašovací aplikátor INSTA-STIK™

lze také použít pro celoplošné nanášení 

lepidla. Jedná se o hospodárný, ale efektivní 

aplikátor, který pracuje se stlačeným

vzduchem o tlaku 4–5 barů

(je potřeba vzduchový kompresor).
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Hydroizolační PVC membrány s textilním podkladem (PVC, TPO, FPO, EPDM) celoplošně lepené pomocí přípravku INSTA-STIK™ ROOFING SPRAY

Izolační desky (MV, EPS, PIR, PUR) přilepené pomocí přípravku INSTA-STIK™ ROOFING STD naneseného pistolí s dlouhým aplikátorem (průměr pruhů 20–25 mm):

Izolace INSTA-STIK ROOFING™ SPRAY

Podklad parozábrana typ TRi* množství lepidla

Ocelový plech, 

železobeton, dřevěná 

konstrukce

s/bez MW TR15 120 g/m² ± 10 % 3,0 kPa

s/bez EPS, PIR, PUR TR40 60 g/m² ± 10 % 2,5 kPa

s/bez EPS, PIR, PUR TR80 60 g/m² ± 10 % 2,5 kPa

Izolace INSTA-STIK ROOFING™ SPRAY

Podklad parozábrana typ TRi* pásy množství lepidla min. jmenovité zatížení

Ocelový plech s/bez MW TR15 xx 120g/m² ± 10 % 3,0 kPa

Železobetonová

/ dřevěná konstrukce
s/bez MW TR15 xx 90g/m² ± 10 % 3,0 kPa

Ocelový plech s/bez EPS, PIR, PUR TR40 xx 60g/m² ± 10 % 2,5 kPa

Železobetonová

/ dřevěná konstrukce
s/bez EPS, PIR, PUR TR40 xx 45g/m² ± 10 % 2,5 kPa

Ocelový plech s/bez EPS, PIR, PUR TR80 xx 60g/m² ± 10 % 3,5 kPa

Železobetonová

/ dřevěná konstrukce
s/bez EPS, PIR, PUR TR80 xx 45g/m² ± 10 % 3,5 kPa

Důležité rady: Výše uvedené hodnoty jmenovitého zatížení zahrnují bezpečnostní faktor 1,5. Berte prosím na vědomí, že platný bezpečnostní faktor se 

může lišit kvůli národním dodatkům norem. Jmenovitá zatížení, která jsou uvedena v těchto pokynech, jsou minimální hodnoty založené na různých 

kombinacích výrobků spojených pomocí lepidla INSTA-STIK™ ROOFING STD. Pokud jsou třeba vyšší jmenovitá zatížení, než jsou hodnoty uvedené v tomto 

dokumentu, je nutné provést zkoušky. Další informace vám sdělí váš dodavatel. Zkoušky vztlaku větrem jsou prováděny dle ETAG006.

* úrovně pevnosti v tahu dle EN 13162, EN 13163, EN 13165

Na základě výše uvedených metod platí všechny hodnoty pro nevyzrálé lepidlo, které bylo testováno při teplotě 23 °C a relativní vlhkosti 50 %.

®™ Obchodní známka společnosti Dow Chemical Company („Dow“) nebo jejích přidružených společností B28-291-91570-0219

Upozornění: Nelze vyvozovat právo porušit jakýkoliv patent, který vlastní společnost Dow nebo jiné subjekty. Protože se mohou podmínky a platné zákony v jednotlivých místech lišit a měnit 
v průběhu času, je zodpovědností zákazníka určit, zda výrobky a informace v tomto dokumentu jsou vhodné pro jeho použití, a zajistit, že jsou jeho pracoviště nebo metody likvidace v souladu 
s platnými zákony a dalšími státními předpisy. Výrobek uvedený v této brožuře nemusí být na prodej nebo dostupný ve všech zeměpisných oblastech, ve kterých je společnost Dow zastoupena. 
Vznesená tvrzení nemusela být schválena pro použití ve všech zemích. Společnost Dow nepřijímá jakoukoliv povinnost nebo zodpovědnost za informace uvedené v tomto dokumentu. Odkazy 
na „Dow“ nebo „společnost“ se vztahují na právní subjekt Dow, který prodává výrobky zákazníkům, pokud není výslovně uvedeno jinak. NEJSOU POSKYTOVÁNY ŽÁDNÉ ZÁRUKY; JAKÉKOLIV 
PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL JSOU VÝSLOVNĚ VYLOUČENY.
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Izolační desky (MW, EPS, PIR, PUR) přilepené pomocí přípravku INSTA-STIK™ ROOFING STD naneseného příslušenstvím s hadicí a výtlačnou trubicí 

(H&W) (průměr pruhů 20–25 mm):

Izolace INSTA-STIK ROOFING™ SPRAY

Podklad parozábrana typ TRi* pásy množství lepidla min. jmenovité zatížení

Ocelový plech s/bez EPS, PIR, PUR TR80 4 120g/m² ± 10 % 5,5 kPa

Železobetonová

/ dřevěná konstrukce
s/bez EPS, PIR, PUR TR80 3 90g/m² ± 10 % 5,5 kPa

Fyzikální vlastnosti Jednotka INSTA-STIK™ ROOFING STD Metoda

Balení Tank

GMID 315601

Barva – Žlutá Vizuální

Doba povrchového zaschnutí min 9 FEICA TM1014

Množství typické pro:

1. pistoli INSTA-STIK™ s dlouhým aplikátorem

2.  příslušenství INSTA-STIK™ s hadicí

a výtlačnou trubicí

3. stříkací pistoli INSTA-STIK™ 
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EN ISO 845

EN ISO 845

Pevnost v tahu spoje s XPS deskami kPa TR80 4

Německá třída hořlavosti parozábrana typ TRi* pásy


