
Páska Kebulen UV je samolepicí butyl- 
kaučuková páska s laminovanou, vysoce 
odolnou kompozitní fólií z hliníku a polyetylénu, 

která poskytuje vysokou mechanickou odolnost 
a stabilitu. Vysoce lepivá pryž prokazatelně nabízí 
vynikající ochranu proti korozi. Páska Kebulen UV je 
vhodná pro ochranu potrubí nad zemí, jako jsou 
rozvody v plynárenských a dalších stanicích, potrubní 
mosty a přechody země - vzduch. 

Díky hliníkové vrstvě je páska Kebulen UV mimořádně 
odolná proti ultrafialovému záření a difúzi vodní páry 
a kyslíku. Tvoří neporézní, napnutý povrch, bez trhlin, 
bublin a vrásek. Vysoká odrazivost kovové vrstvy brání 
zahřívání a odráží sluneční paprsky. 

Páska Kebulen UV se nanáší jednoduše za studena, odolává 
účinkům všech chemikálií v atmosféře a agresivních plynů, 
asfaltům, kyselinám, hnilobě, rozkladným procesům 
a agresivní vodě. 

Páska slouží jako ochrana proti ultrafialovému záření 
v souladu s požadavky DIN 30675-1: coby vnější vrstva 
může být kombinována se všemi běžnými továrními 
a dalšími izolacemi, např. polyetylénovými, 
polypropylenovými, bitumenovými, epoxidovými, 
polyuretanovými, polyamidovými, jakož i plastovými 
páskami, smršťovacími materiály a dočasnými ochrannými 
obaly. Dále je páska Kebulen UV vhodná k utěsnění trhlin, 
spojů, protipožárních těsnění, skleněných střech, spár, 
kovových spár, světlíků, obkladů stěn, okapů, vlnitých 
plechů, svodů, ventilačních systémů a klimatizačních 
systémů. 

Použití 
pro ochranu přechodů země vzduch a nadzemních 
potrubí 

ochrana proti ultrafialovému a slunečnímu záření 

dodatečná mechanická ochrana 

utěsnění spojů, trhlin atd. 

Výhody 
aplikace za studena 

extrémně přilnavá butyl-kaučuková vrstva 
s protikorozními vlastnostmi 

hliníková kompozitní fólie vysoce odolná proti roztržení 

Balení 

Návod na použití 
Chráněný povrch musí být před nanesením pásky suchý 
a zbavený mastnoty, dle možnosti důkladně očistěte ručním 
drátěným kartáčem. V případě potřeby můžete povrch 
vysušit propanovým plamenem nebo teplem. Předehřívání 
není nutné. 

Pásku Kebulen UV navíjejte stejnoměrně spirálovitě 
od začátku až do konce. Při navíjení odstraňujte separační 
fólii, zabraňte tvoření vrásek. Na začátku a na konci 
navíjení použijte přesah nejméně 20 mm přes chráněný 
povlak.

Kebulen UV 
Pásková izolace chránící proti účinkům ultrafialového záření

KATALOGOVÝ LIST

Šířka 
pásky

Tloušťka 
pásky

Délka 
pásky

Obsah 
kartonu

Hmotnost 
kartonu

50 mm
0,8 mm 20 m

5 rolí 12 kg

100 mm 3 rolí 14 kg

50 mm
1,5 mm 10 m

5 rolí 12 kg

100 mm 3 role 14 kg



Technické vlastnosti 

Výrobce 
Kebu, obchodní značka německého výrobce Kebulin-
Gesellschaft Kettler GmbH & Co KG, je synonymem 
pro spolehlivé antikorozní materiály již od roku 1933. 

Výhradní zástupce a distributor pro ČR, SR 
Ortodroma, s.r.o., Horní Prysk 54, CZ – 471 15 Prysk 
+420-723 115 432, info@ortodroma.cz, www.ortodroma.cz 

Kebulen UV 
Pásková izolace chránící proti účinkům ultrafialového záření

Vlastnost Obvyklé hodnoty

Šířka role 5 / 10 / 15 m

Tloušťka pásky cca 1,5 / cca 0,8 mm

Délka role 10 / 20 m

Měrná hmotnost cca 2 000 / cca 1 100 (g/m2)

Pevnost v tahu, 5 cm podélně i příčně cca 400 N

Prodloužení při přetržení cca 75 %

Požární odolnost obvykle propustná

Mechanická odolnost trvale elastická, nepraská, 
nekřehne

Hodnota sd prakticky parotěsná, 
sd > 1 000 m

Odolnost vůči trvalé teplotě –20 až +100 °C

Krátkodobá tepelná 
odolnost

max. 140 °C

1.
 1

0.
 2

02
1

http://www.ortodroma.cz

